Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

K009150
Spisová značka: 8K/78/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: El.Co., s.r.o., Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava,
IČO: 44 614 250, právne zast.: Advokátska kancelária Four Legal s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: White Stork, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 46
891 773
rozhodol
I.

Súd začaté konkurzné konanie zastavuje.

II.
Súd vracia zložiteľovi preddavku nevyplatenú časť preddavku vo výške 1 500,- Eur prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu pod pol. r 295, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 21.1.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009151
Spisová značka: 8K/69/2018
Upovedomenie o zrušení pojednávania

Naša značka: 8K/69/2018

V právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hotely mládeže Slovakia a.s., Pražská 11, 811 04
Bratislava
Vám touto cestou o z n a m u j e me , že pojednávania vytýčené na deň 4.2.2019 na Okresnom súde Bratislava
I - Medena 22 v miestnosti č. dv. 114 je z r u š e n é z dôvodu prekážky na strane súdu.

V Bratislave, dňa 25.1.2019
JUDr. Katarína Bartalská
sudkyňa
Za správnosť opisu:
Barriová

Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009152
Spisová značka: 8K/69/2018
PREDVOLANIE

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)

Deň vydania: 31.01.2019

spisovú značku: 8K/69/2018

Okresný súd Bratislava I
V právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hotely mládeže Slovakia a.s., Pražská 11, 811 04
Bratislava
nariaďuje pojednávanie 21.02.2019 o 12.00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10 ( pracovisko Medená 22 ), 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 114 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
PZ navrhovateľa: SKLEGAL s.r.o., Mostová 2, 81102
PZ dlžníka: Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS s.r.o. , Námestie Martina Benku 9, 811 07
Bratislava
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd
predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 CSP)
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.
( § 183 ods. 2 CSP)
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.( § 183 ods. 3
CSP)
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 ods. 4 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)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 25. 01 .2019
JUDr. Katarína Bartalská
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Barriová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 31.01.2019

e-mail: zuzana.barriova@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009153
Spisová značka: 2NcKR/27/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Bc. Agáta Karaffová, nar.
Braväcovo, Podholie 18 o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol

10. 10. 1973, bytom 976 64

Súd oddlžuje dlžníka - Bc. Agáta Karaffová, nar. 10. 10. 1973, bytom 976 64 Braväcovo, Podholie 18
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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)
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 25.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009154
Spisová značka: 2OdK/31/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Róbert Orbán, nar. 14. 08. 1975,
trvale bytom Tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová, 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: Róbert Orbán, nar. 14. 08. 1975, trvale bytom
Tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová.
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
konkurznej podstaty dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
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alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009155
Spisová značka: 2OdK/32/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Andrea Balážová, nar. 24. 09.
1983, trvale bytom Radzovce 307, 985 58 Radzovce, 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: Andrea Balážová, nar. 24. 09. 1983, trvale bytom
Radzovce 307, 985 58 Radzovce.
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. Marek Perdík, so sídlom kancelárie K. Mikszátha 268/62,
979 01 Rimavská Sobota, zn.: S1847.
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 23.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009156
Spisová značka: 2OdK/34/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ladislav Kováčik, nar. 03. 10.
1969, Rúbanisko III 78, 984 01 Lučenec, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ladislav Kováčik, nar. 03. 10. 1969, Rúbanisko III 78,
984 01 Lučenec.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1140.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 23.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009157
Spisová značka: 2OdK/35/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Rastislav Chramec, nar. 20. 12.
1966, trvale bytom obec Sielnica, 962 31 Sielnica, korešpondenčná adresa: Sielnica 118, 962 31 Sielnica, obchodné
meno: Rastislav Chramec, s miestom podnikania Sielnica 118, 962 31 Sielnica, IČO: 37059734, 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: Rastislav Chramec, nar. 20. 12. 1966, trvale bytom
obec Sielnica, 962 31 Sielnica, korešpondenčná adresa: Sielnica 118, 962 31 Sielnica, obchodné meno: Rastislav
Chramec, s miestom podnikania Sielnica 118, 962 31 Sielnica, IČO: 37059734.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom kancelárie Budovateľská
12, 962 23 Očová, zn.: S1845.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009158
Spisová značka: 2OdK/36/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Zoltán Kökény, nar. 23. 02. 1957,
trvale bytom Šíd 173, 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: Zoltán Kökény, nar. 23. 02. 1957, trvale bytom Šíd
173, 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: Mgr. Katarína Milanská, so sídlom kancelárie Francisciho
1044/6, 960 01 Zvolen, zn.: S1432.
IV.

V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je 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)
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Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009159
Spisová značka: 2OdK/37/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Slávka Györgyová, nar. 17. 06.
1966, trvale bytom Jesenského 338/12, 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.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Slávka Györgyová, nar. 17. 06. 1966, trvale bytom
Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava.
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. Miloš Levrinc, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01 Zvolen, zn.: S1201.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009160
Spisová značka: 2OdK/38/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ivan Kelemen, nar. 03. 07. 1966,
trvale bytom Starohorská 21, 974 11 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Tatranská 9, 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: Ivan Kelemen, nar. 03. 07. 1966, trvale bytom
Starohorská 21, 974 11 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Tatranská 9, 974 11 Banská Bystrica.
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Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ing. Tomáš Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na štadión
10, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1168.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

23

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009161
Spisová značka: 2OdK/39/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Roman Bartoš, nar. 15. 10. 1972,
trvale bytom E. M. Šoltésovej 1673/10, 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
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I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Roman Bartoš, nar. 15. 10. 1972, trvale bytom E. M.
Šoltésovej 1673/10, 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: JUDr. Dušan Paulík, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1239.
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,
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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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009162
Spisová značka: 2OdK/40/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Viera Gašparová, nar. 22. 12.
1977, trvale bytom Sokolská 1508/20, 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
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rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Viera Gašparová, nar. 22. 12. 1977, trvale bytom
Sokolská 1508/20, 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: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31
Sliač, zn.: S1250.
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,
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009163
Spisová značka: 2OdK/41/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Vladimír Kováč, nar. 02. 11. 1976,
trvale bytom Súhradná 149/5, 962 33 Budča, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica,
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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 Kováč, nar. 02. 11. 1976, trvale bytom
Súhradná 149/5, 962 33 Budča, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Kristián Gregor, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1377.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je 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).
a)

Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009164
Spisová značka: 2OdK/42/2019
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Etela Záslavová, nar. 19. 04.
1985, trvale bytom Internátna 3513/12, 974 04 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 19, 974 01
Banská Bystrica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Etela Záslavová, nar. 19. 04. 1985, trvale bytom
Internátna 3513/12, 974 04 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Dagmar Vavreková, so sídlom kancelárie Horná 51, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S678.
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).
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Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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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.
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 25.01.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K009165
Spisová značka: 4OdK/62/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tatiana Goralová, nar. 19. 02. 1961, trvale bytom
Město Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie M. Chrásteka 511/23, 965 01 Žiar nad
Hronom, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Súd o d m i e t a návrh dlžníka Tatiany Goralovej, nar. 19. 02. 1961, trvale bytom Město Žiar nad
Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie M. Chrásteka 511/23, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- Eur,
evidovaného pod položkou D14, položka registra 194, rok 2019, číslo účtovného dokladu 50. I. 2019, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
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,- Eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 194, rok 2019,
číslo účtovného dokladu 50. I. 2019, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009166
Spisová značka: 4OdK/53/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Galanský, nar. 09. 07. 1958, trvale
bytom Pliešovce 466, 962 63 Pliešovce, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Galanský, nar. 09. 07. 1958, trvale bytom Pliešovce
466, 962 63 Pliešovce.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie Tehelná 189, 960
01 Zvolen, IČO: 47 791 551, značka správcu: S1716.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
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konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
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,
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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.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

40

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009167
Spisová značka: 4OdK/54/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adrian Cina, nar. 07. 04. 1971, trvale bytom
Stredná 258/12, 976 45 Hronec; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Adrian Cina, s miestom podnikania
Jilemnického 409, 976 45 Hronec, IČO: 41 272 641, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adrian Cina, nar. 07. 04. 1971, trvale bytom Stredná 258/12,
976 45 Hronec; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Adrian Cina, s miestom podnikania Jilemnického 409,
976 45 Hronec, IČO: 41 272 641.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu: S1297.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2019
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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JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009168
Spisová značka: 4OdK/55/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Figura, nar. 12. 11. 1974, trvale bytom
Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, adresa na doručovanie Mojmírova 6, 960 01 Zvolen, ktorého právne zastupuje
Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská
Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Figura, nar. 12. 11. 1974, trvale bytom Mesto Zvolen,
960 01 Zvolen, adresa na doručovanie Mojmírova 6, 960 01 Zvolen.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51
986 680, značka správcu: S1914.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
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výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
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alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009169
Spisová značka: 4OdK/56/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Štefan Mičuda, nar. 11. 07. 1964, trvale
bytom Partizánska 3300/107, 962 12 Detva; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ing. Štefan Mičuda, s
miestom podnikania Námestie Mieru 5, 962 11 Detva, IČO: 33 287 589, ktorého právne zastupuje Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Štefan Mičuda, nar. 11. 07. 1964, trvale bytom Partizánska
3300/107, 962 12 Detva; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ing. Štefan Mičuda, s miestom podnikania
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Námestie Mieru 5, 962 11 Detva, IČO: 33 287 589.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica,
IČO: 47 752 785, značka správcu: S1704.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
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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.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
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na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009170
Spisová značka: 4OdK/57/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Janka Bučeková, nar. 20. 10. 1953, trvale bytom
Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Janka Bučeková, nar. 20. 10. 1953, trvale bytom
Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Dana Žlnková, so sídlom kancelárie Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš,
značka správcu: S1545.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
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,
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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 § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

51

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009171
Spisová značka: 4OdK/58/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kristína Súkeníková, nar. 31. 08. 1976, trvale
bytom Fraňa Kráľa 1227/11, 977 01 Brezno, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Kristína Súkeníková, nar. 31. 08. 1976, trvale bytom Fraňa
Kráľa 1227/11, 977 01 Brezno.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, so sídlom kancelárie M. Rázusa 32, 984 01
Lučenec, značka správcu: S1484.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009172
Spisová značka: 4OdK/59/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Iveta Bencová, nar. 18. 01. 1981, trvale
bytom Slobody 400/59, 966 81 Žarnovica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Iveta Bencová, nar. 18. 01. 1981, trvale bytom Slobody
400/59, 966 81 Žarnovica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 866 555, značka správcu: S1405.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
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dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
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konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
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K009173
Spisová značka: 32OdK/25/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jana Némethová (predtým Drabiková), narodená: 23.05.1980,
bytom: Wurmova 1129/6, 040 23 Košice, 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: Jana Némethová (predtým Drabiková), narodená: 23.05.1980,
bytom: Wurmova 1129/6, 040 23 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Jana Némethová (predtým Drabiková), narodená: 23.05.1980, bytom: Wurmova
1129/6, 040 23 Košice všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S1730.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie Žriedlová
3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-96/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

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

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009174
Spisová značka: 32OdK/27/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Dana Kováčová, narodená: 05.10.1963, bytom: Čučmianska
cesta 1685/13, 048 01 Rožňava, podnikajúca pod obchodným menom: Dana Kováčová - MEDEA Zdravotnícke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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potreby, s miestom podnikania: Čučmianska 13, 048 01 Rožňava, IČO: 31 954 014, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 01.09.2012, 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: Dana Kováčová, narodená: 05.10.1963, bytom: Čučmianska
cesta 1685/13, 048 01 Rožňava.
II.
Zbavuje dlžníka: Dana Kováčová, narodená: 05.10.1963, bytom: Čučmianska cesta 1685/13, 048 01
Rožňava všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1579.
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. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1579; 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. D14-92/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1579; 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).
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3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

64

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

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 24.1.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009175
Spisová značka: 32OdK/28/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marek Balogh, narodený: 21.06.1976, bytom: Adlerova 1, 040 22
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Balogh, s miestom podnikania: Adlerova 1, 040 22 KošiceDargovských hrdinov, IČO: 46 709 975, s pozastavenou 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: Marek Balogh, narodený: 21.06.1976, bytom: Adlerova 1, 040
22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Balogh, s miestom podnikania: Adlerova 1, 040 22 KošiceVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dargovských hrdinov, IČO: 46 709 975, s pozastavenou činnosťou.
II.
Zbavuje dlžníka: Marek Balogh, narodený: 21.06.1976, bytom: Adlerova 1, 040 22 Košice, podnikajúci
pod obchodným menom: Marek Balogh, s miestom podnikania: Adlerova 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov,
IČO: 46 709 975, s pozastavenou činnosťou, 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. Ivan Hric, so sídlom kancelárie Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská
Nová Ves, zn. správcu: S1886.
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. Ivan Hric, so sídlom kancelárie Ing. Kožucha 8, 052 01
Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1886; 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. D14-107/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. Ivan Hric, so sídlom kancelárie Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1886; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

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

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009176
Spisová značka: 32OdK/29/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Štefan Magda, narodený: 24.07.1958, bytom: Vojkovce 56, 053
61 Vojkovce, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Magda - MAVENT, s miestom podnikania: Vojkovce 56,
053 61 Vojkovce, IČO: 10 765 824, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.01.2008, 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: Štefan Magda, narodený: 24.07.1958, bytom: Vojkovce 56, 053
61 Vojkovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Štefan Magda, narodený: 24.07.1958, bytom: Vojkovce 56, 053 61 Vojkovce všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1561.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1561; 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. D14-105/2019 na účet správcu
podstaty Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1561; 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)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
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informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 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
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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 24.1.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009177
Spisová značka: 26K/37/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miklós Kozsár, nar. 31.10.1954, bytom
Záhradná 33, 079 01 Veľké Kapušany o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom:
Železničná č. 1, 041 90 Košice (predtým so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice) na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok u
správcu pod č. 4 v celkovej výške 29,12 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku), na Okresnom súde Košice I, a to
písomne v troch vyhotoveniach.
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Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.1.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009178
Spisová značka: 26K/16/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Martin Fečko, narodený: 18.11.1975, trvale bytom: Miškovecká 19, 040
11 Košice uznesením zo dňa 18.12.2018, sp. zn. 26K/16/2016-151 zrušil malý konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.01.2019.

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K009179
Spisová značka: 26K/16/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Martin Fečko,
narodený: 18.11.1975, trvale bytom: Miškovecká 19, 040 11 Košice o návrhu správcu podstaty: JUDr. Anita Krčová,
LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040 01 Košice, značka správcu: S1281 na odvolanie správcu z funkcie
takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040 01
Košice, značka správcu: S1281.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.1.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009180
Spisová značka: 26K/52/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

74

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Imrich Firkala, narodený: 19.03.1985, bytom 197, 076 12 Slivník, adresa
na doručovanie: Seňa 557, 044 58 Seňa uznesením zo dňa 17.12.2018, sp. zn. 26K/52/2015-444 zrušil malý
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.01.2019.

Okresný súd Košice I dňa 25.1.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K009181
Spisová značka: 26K/57/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HaRT spol. s r. o. /resp.
s.r.o./, so sídlom Hrnčiarska 12, 040 01 Košice, IČO: 31 648 568, zastúpený: JUDr. Jozef Vaško, advokát, Szakkayho
1, Košice, uznesením zo dňa 19.12.2018, sp. zn. 26K/57/2016-312 povolil vstup do konkurzného konania
navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, v
časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 102-183 v celkovej postúpenej sume
182.665,14 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.01.2019.

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K009182
Spisová značka: 9OdK/55/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roman Bučko, narodený:
27.07.1983, bytom: Nová 350/56, 076 12 Kuzmice, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie: Němcovej 30, 040 01
Košice, zn. správcu: S1524.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15
Košice - Šaca, zn. správcu: S1479.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
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VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie: Němcovej 30, 040 01
Košice, zn. správcu: S1524 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 24.1.2019
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K009183
Spisová značka: 26OdK/28/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miroslav Horváth, narodený: 21.12.1981, bytom: Rudňany 263,
053 23 Rudňany, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Horváth, s miestom podnikania: Rudňany 263, 053
23 Rudňany, IČO: 48 188 476, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.06.2017, 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: Miroslav Horváth, narodený: 21.12.1981, bytom: Rudňany 263,
053 23 Rudňany.
II.
Zbavuje dlžníka: Miroslav Horváth, narodený: 21.12.1981, bytom: Rudňany 263, 053 23 Rudňany
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: KONRES k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6/3388, 040 01
Košice, IČO: 47 249 005, zn. správcu: S1651.
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.
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XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: KONRES k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6/3388, 040
01 Košice, IČO: 47 249 005, zn. správcu: S1651; 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. D14-108/2019 na účet správcu
podstaty KONRES k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, IČO: 47 249 005, zn. správcu:
S1651; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
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súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
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
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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 25.1.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009184
Spisová značka: 26OdK/29/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Alžbeta Sobotková, narodená: 11.03.1940, bytom: Markušova
13, 040 11 Košice, 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: Alžbeta Sobotková, narodená: 11.03.1940, bytom: Markušova
13, 040 11 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Alžbeta Sobotková, narodená: 11.03.1940, bytom: Markušova 13, 040 11 Košice
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika Hronca 3,
048 01 Rožňava, zn. správcu: S804.
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. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika
Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804; 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. D14-115/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu:
S804; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného 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
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 25.1.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009185
Spisová značka: 26OdK/30/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Robert Kerekes, narodený: 03.08.1969, bytom:
Krásnohorské Podhradie 622, 049 41 Krásnohorské Podhradie, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária
Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Robert Kerekes, narodený: 03.08.1969, bytom:
Krásnohorské Podhradie 622, 049 41 Krásnohorské Podhradie.
II.
Zbavuje dlžníka: Ing. Robert Kerekes, narodený: 03.08.1969, bytom: Krásnohorské Podhradie 622, 049
41 Krásnohorské Podhradie všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD, so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36
Klokočov, zn. správcu: S1270.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD, so sídlom kancelárie Klokočov 45,
072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270; 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. D14-117/2019 na účet správcu
podstaty Ing. Slávka Molčanyiová, PhD, so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 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
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

85

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

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 25.1.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009186
Spisová značka: 30OdK/11/2019
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Kotulič, narodený: 03.11.1961, bytom: Húskova 59,
040 23 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Kotulič, s miestom podnikania: Húskova 59, 040 11 KošiceSídlisko KVP, IČO: 17181933 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.
Košice.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Kotulič, narodený: 03.11.1961, bytom: Húskova 59, 040 23

II.
Zbavuje dlžníka: Ján Kotulič, narodený: 03.11.1961, bytom: Húskova 59, 040 23 Košice, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1185.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
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. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01
Košice, zn. správcu: S1185; 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. D14-82/2019 na účet správcu:
JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185; 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
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určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
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riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
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
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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 25.1.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K009187
Spisová značka: 26OdK/31/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ivan Ferčák, narodený: 04.04.1980, bytom: Kecerovské
Kostoľany 60, 044 47 Kecerovce, 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: Ivan Ferčák, narodený: 04.04.1980, bytom: Kecerovské
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Kostoľany 60, 044 47 Kecerovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Ivan Ferčák, narodený: 04.04.1980, bytom: Kecerovské Kostoľany 60, 044 47
Kecerovce 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. Anita Krčová, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040
01 Košice, zn. správcu: S1281.
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. Anita Krčová, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova 6,
040 01 Košice, zn. správcu: S1281; 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. D14-124/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1281; 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)
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4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
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11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
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21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 25.1.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009188
Spisová značka: 31NcKR/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ingrid Pitoňáková, narodená: 13.08.1972, trvale
bytom: Trieda 1. mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Ingrid Pitoňáková, narodená: 13.08.1972, trvale bytom: Trieda 1. mája 2223/27, 052 05
Spišská Nová Ves od pohľadávok, ktoré voči dlžníkovi vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa
23.11.2016 a ktoré zároveň zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení
neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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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. (§ 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)
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)
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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 23.1.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009189
Spisová značka: 30OdK/12/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Dinda, narodený: 27.06.1989, bytom: Hemerkova
29, 040 23 Košice - Sídlisko KVP, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Dinda, s miestom podnikania:
Hemerkova 1310/29, 040 23 Košice - Sídlisko KVP, IČO: 51164418 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: Martin Dinda, narodený: 27.06.1989, bytom: Hemerkova 29, 040
23 Košice - Sídlisko KVP.
II.
Zbavuje dlžníka: Martin Dinda, narodený: 27.06.1989, bytom: Hemerkova 29, 040 23 Košice - Sídlisko
KVP, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S795.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S795; 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. D14-80/2019 na účet správcu:
JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S795; do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
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9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 25.1.2019
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JUDr. Pavel Varga, sudca
K009190
Spisová značka: 26OdK/32/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ernest Jano, narodený: 28.06.1962, bytom: Hemerkova 17, 040
23 Košice-Sídlisko KVP, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Slovenská 40, 080 01
Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ernest Jano, narodený: 28.06.1962, bytom: Hemerkova 17, 040
23 Košice-Sídlisko KVP.
II.
Zbavuje dlžníka: Ernest Jano, narodený: 28.06.1962, bytom: Hemerkova 17, 040 23 Košice-Sídlisko
KVP všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1178.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S1178; 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. D14-114/2019 na účet správcu
podstaty Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1178; 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
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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
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
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splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 25.1.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009191
Spisová značka: 30OdK/13/2019
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Ferko, narodený: 28.08.1968, bytom: Vyšný Čaj
15, 044 16 Vyšný Čaj, 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: Štefan Ferko, narodený: 28.08.1968, bytom: Vyšný Čaj 15, 044
16 Vyšný Čaj.
II.
Zbavuje dlžníka: Štefan Ferko, narodený: 28.08.1968, bytom: Vyšný Čaj 15, 044 16 Vyšný Čaj,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie:
Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie:
Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-86/2019 na účet správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie: Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
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
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súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
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
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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 25.1.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K009192
Spisová značka: 30OdK/14/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Iľašová, nar.: 21.12.1978, bytom: Jozefa
Czauczika 1644/4, 054 01 Levoča, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Slovenská 40,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivana Iľašová, nar.: 21.12.1978, bytom: Jozefa Czauczika
1644/4, 054 01 Levoča.
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II.
Zbavuje dlžníka: Ivana Iľašová, nar.: 21.12.1978, bytom: Jozefa Czauczika 1644/4, 054 01 Levoča,
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. Jana Závodská, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 8, 040
01 Košice, zn. správcu: S737.
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. Jana Závodská, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 8,
040 01 Košice, zn. správcu: S737; 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. D14-95/2018 na účet správcu:
JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S737; 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
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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
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 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).
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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 25.1.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K009193
Spisová značka: 26OdS/1/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jozef Mižigár, narodený: 07.02.1950, bytom Dolina 1062/31, 053
42 Krompachy, zast.: JUDr. Miroslava Slovinská, advokátka, so sídlom Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská
Nová Ves o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
Návrh o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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 25.1.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009194
Spisová značka: 32K/29/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ingrid Pitoňáková, narodená: 13.08.1972, trvale bytom: Trieda 1. mája
2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves, uznesením č.k. 32K/29/2016-237 zo dňa 22.11.2018 zrušil malý konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2018.

Mgr. JUDr. Lucián Török
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 23.1.2019
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K009195
Spisová značka: 32K/29/2016
Okresný súd Košice I vo veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ingrid Pitoňáková, narodená: 13.08.1972,
trvale bytom: Trieda 1. mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves, o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie: Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071
01 Michalovce, zn. správcu: S1035.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.1.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009196
Spisová značka: 32OdK/30/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Peter Baláž, narodený: 12.08.1958, bytom: Tyršova 305/55,
073 01 Sobrance, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Baláž, s miestom podnikania: Tyršova 305/55, 073
01 Sobrance, IČO: 34 831 886, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.07.2009, zastúpený: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Peter Baláž, narodený: 12.08.1958, bytom: Tyršova 305/55,
073 01 Sobrance.
II.
Zbavuje dlžníka: Ing. Peter Baláž, narodený: 12.08.1958, bytom: Tyršova 305/55, 073 01 Sobrance
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie Námestie osloboditeľov 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S1284.
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: Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie Námestie osloboditeľov
3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1284; 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. D14-125/2019 na účet správcu
podstaty Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1284; 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)
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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
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
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informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 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
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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 25.1.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009197
Spisová značka: 32OdK/31/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ladislav Mikloš, narodený: 08.11.1949, bytom: Ruskov 176, 044
19 Ruskov, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Mikloš PE-MI, s miestom podnikania: Ruskov 176, 044 19
Ruskov, IČO: 10 702 067, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.02.2000, 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: Ladislav Mikloš, narodený: 08.11.1949, bytom: Ruskov 176, 044
19 Ruskov.
II.
Zbavuje dlžníka: Ladislav Mikloš, narodený: 08.11.1949, bytom: Ruskov 176, 044 19 Ruskov 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: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO:
47 632 836, zn. správcu: S1689.
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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: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice,
IČO: 47 632 836, zn. správcu: S1689; 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. D14-123/2019 na účet správcu
podstaty Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zn. správcu: S1689;
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)
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6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
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veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 25.1.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009198
Spisová značka: 32OdK/32/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Cyril Ševčík, narodený: 13.05.1987, bytom: Gaštanová 504, 076
62 Parchovany, podnikajúci pod obchodným menom: Cyril Ševčík - CSK-AGRIO, s miestom podnikania: Parchovany
504, 076 62 Parchovany, IČO: 43 604 111, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.9.2013, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
I.
Návrh o d m i e t a .
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-126/2019 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 25.1.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009199
Spisová značka: 31K/30/2010
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Dutka, narodený: 09.01.1955,
bytom: Nad Laborcom č. 1775/30, 070 01 Michalovce, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom
kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S795, uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k.
3CoKR/34/2018-651 zo dňa 19. decembra 2018
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Dutka, nar.
9.1.1955, bytom Nad Laborcom č. 1775/30, 071 01 Michalovce, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku, o
odvolaní správcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 31K/30/2010-617 zo dňa 3.7.2018 takto rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvej inštancie.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach dňa 19. decembra 2018
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu (sudca spravodajca)

Okresný súd Košice I dňa 23.1.2019
JUDr. Roman Maščák,
K009200
Spisová značka: 31K/53/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Igor Stančík, nar. 8.3.1977,
bytom Na Hôrke 50/22, 949 11 Nitra, ktorého správcom je: Mgr. Henrieta Slavkovská so sídlom kancelárie Ľ. Štúra
19, 934 01 Levice, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/53/2015 -32 zo dňa 29.7.2015 na majetok úpadcu Igor
Stančík, nar. 8.3.1977, bytom Na Hôrke 50/22, 949 11 Nitra, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 24.1.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K009201
Spisová značka: 29K/1/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Čerstvé mäsko, s.r.o., so sídlom Nám. B. Bartóka 7, 936 01
Šahy, IČO: 44 668 651, zast. advokátom: JUDr. Tomáš Sliacky, so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Čerstvé mäsko, s.r.o., so sídlom Nám. B. Bartóka 7, 936 01 Šahy, IČO: 44 668 651,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra,
paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500,-- eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
predbežného správcu: Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra, paušálnu náhradu
výdavkov predbežného správcu v sume 1 500,-- eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D19 - 30/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, 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 a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K009202
Spisová značka: 29K/1/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Čerstvé mäsko, s.r.o., so sídlom Nám. B. Bartóka 7, 936 01
Šahy, IČO: 44 668 651, zast. advokátom: JUDr. Tomáš Sliacky, so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, ktorého
správcom je Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie správcu Akademická 4, 949 01 Nitra, uznesením č. k.
29K/1/2018-131 zo dňa 28.11.2018 zastavil konkurz konkurzné konanie na dlžníka: Čerstvé mäsko, s.r.o., so
sídlom Nám. B. Bartóka 7, 936 01 Šahy, IČO: 44 668 651, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2018.
Okresný súd Nitra dňa 25.1.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K009203
Spisová značka: 31OdK/2/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Katarína Rajtarová, nar. 5.5.1979, bytom Školská 253/36,
953 05 Čierne Kľačany, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Katarína Rajtarová, nar. 5.5.1979, bytom Školská 253/36, 953 05 Čierne
Kľačany.
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 Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S1731.
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 15.1.2019 vedený pod položkou registra D14 - 13/2019, 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.
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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.
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V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K009204
Spisová značka: 31K/55/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Dušan Kolík, nar. 18.5.1964,
bytom Mikovíniho 408/20, 949 11 Nitra, ktorého správcom je Ing. JUDr. Petra Štofková, so sídlom kancelárie
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu zo dňa 26.10.2018,
zverejnený v OV 211/2018 dňa 2.11.2018 pod č. K083316.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K009205
Spisová značka: 2K/78/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: JUDr. Iveta Nyitraiová, nar.
10.01.1964, bytom Sázavského 15, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na odvolanie správcu, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 15.1.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009206
Spisová značka: 5K/22/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AGRODREVO s. r. o., so
sídlom 067 33 Zubné 481, IČO: 44 111 568, takto
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rozhodol
I.
111 568,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: AGRODREVO s. r. o., so sídlom 067 33 Zubné 481, IČO: 44

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov,

III.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
IV.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 5K/22/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). 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", § 28 ods. 5 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 (§ 28 ods. 7 ZKR). 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 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, 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, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, 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. 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 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).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
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inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 25.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K009207
Spisová značka: 5K/30/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BIO INVESTMENTS s. r. o. v reštrukturalizácii, so sídlom
086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: BIO INVESTMENTS s. r. o. v reštrukturalizácii, so sídlom 086 05 Lukov
158, IČO: 44 162 626.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
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)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 25.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K009208
Spisová značka: 38NcKR/8/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miloš Ondreička, nar. 20.7.1987, bytom Závadská 871/18,
Nemšová, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Navrhovateľ Miloš Ondreička, nar. 20.7.1987, bytom Závadská 871/18, Nemšová, sa

opätovne

vyzýva,
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aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 10.10.2014 označené ako „Návrh na
oddlženie“ , ktoré je vedené pod sp. zn. 38NcKR/8/2014 nasledovne:
v návrhu je potrebné popísať rozhodujúce skutočnosti, v dôsledku ktorých sa dlžník dostal do stavu
úpadku a uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer snažil dosiahnuť,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výške,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
v návrhu je potrebné uviesť, či je zamestnaný a kde resp. zdroj svojich príjmov,
je potrebné uviesť rodinné a majetkové pomery a ako sa zmenili jeho zárobkové pomery od podania
návrhu na oddlženie /od 10.10.2014/.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 25.1.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K009209
Spisová značka: 38NcKR/17/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Matej Lepóni, nar. 13.05.1992, bytom Zábreh 1527/55,
Púchov, pr. zástupca Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka s.r.o. so sídlom F. Urbánka 797/14, Púchov,
IČO 47 254 181, o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
Navrhovateľ Matej Lepóni, nar. 13.05.1992, bytom Zábreh 1527/55, Púchov, sa
opakovane vyzýva,
aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 16.11.2018 označené ako „Návrh na
povolenie oddlženia“ , ktoré je vedené pod sp. zn. 38NcKR/17/2018 nasledovne:
v návrhu je potrebné popísať rozhodujúce skutočnosti, v dôsledku ktorých sa dlžník dostal do stavu
úpadku a uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer snažil dosiahnuť,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výške,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
v návrhu je potrebné uviesť, či je zamestnaný a kde resp. zdroj svojich príjmov,
je potrebné uviesť rodinné a majetkové pomery.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).

Okresný súd Trenčín dňa 25.1.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K009210
Spisová značka: 40OdK/539/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - Ema Bohovicová, rod. Galbavá, nar. 11.02.1951, trvale bytom
Mýtna 595/58, 916 01 Stará Turá, 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 Ema Bohovicová, rod. Galbavá, nar. 11.02.1951, trvale bytom Mýtna 595/58,
916 01 Stará Turá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. Ustanovuje správcu Mgr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1558.
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 Mgr. Márii
Belaňovej so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, 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
1754/2018.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 17.12.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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K009211
Spisová značka: 28K/13/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FAPO, spol. s r.o., so sídlom ul.
29. Augusta 9/9, 924 00 Galanta, IČO: 36 226 556, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 10869/T, správcom ktorého je: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie
Námestie SNP č. 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov,
takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a pôvodnému správcovi: JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom Bratislavská 61/68, Šamorín 931
01, IČO: 31 801 943 paušálnu odmenu vo výške 6.600 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K009212
Spisová značka: 28K/13/2018

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FAPO, spol. s r.o., so sídlom ul.
29. Augusta 9/9, 924 00 Galanta, IČO: 36 226 556, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 10869/T, správcom ktorého je: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie
Námestie SNP č. 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, o výmene správcu, takto
rozhodol
Súd opravuje výrok II. uznesenia Okresného súdu Trnava č. k.: 28K/13/2018 - 596 zo dňa 12.12.2018 v časti
označenia správcu, tak že správne znie:
„II. Súd ustanovuje do funkcie správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Námestie
SNP č. 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Trnave.
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). Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis
zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K009213
Spisová značka: 25K/2/2017
Okresný súd Trnava, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Leon Stecher, nar.
06.11.1956, Martina Kollára 84/00, 908 43 Čáry, správcom ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, uznesením č. k. 25K/2/2017 - 291 zo dňa 20.12.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 02.01.2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 19.01.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.1.2019
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Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
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K009214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Hornáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č.d. 38, 919 42 Pavlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2013 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

50.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 398,65
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 398,65 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Úrad vládneho auditu Bratislava (predtým: Správa finančnej kontroly) Drieňová 34, 826 25 Bratislava
Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR
Deň zapísania do súpisu: 18.01.2019
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
51.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 388,81
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 388,81 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Úrad vládneho auditu Bratislava (predtým: Správa finančnej kontroly) Drieňová 34, 826 25 Bratislava
Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR
Deň zapísania do súpisu: 18.01.2019
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
52.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 388,82
Mena: EURO
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Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 388,82 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Úrad vládneho auditu Bratislava (predtým: Správa finančnej kontroly) Drieňová 34, 826 25 Bratislava
Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR
Deň zapísania do súpisu: 18.01.2019
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
53.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 388,83
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 388,83 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Úrad vládneho auditu Bratislava (predtým: Správa finančnej kontroly) Drieňová 34, 826 25 Bratislava
Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR
Deň zapísania do súpisu: 18.01.2019
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
54.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 356,22
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 356,22 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Úrad vládneho auditu Bratislava (predtým: Správa finančnej kontroly) Drieňová 34, 826 25 Bratislava
Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR
Deň zapísania do súpisu: 18.01.2019
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
55.
Typ súpisovej položky majetku: Iná majetková hodnota
Celková suma: 2,68
Mena: EURO
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Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 2,68 EURO
Popis: Kreditné úroky na účte úpadcu 12/2013 - 12/2016
Deň zapísania do súpisu: 18.01.2019
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
Bratislava
JUDr. Ivana Sláviková
Správca

K009215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jela Matuškovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkrova 1125/39, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/414/2018 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/414/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 37OdK/414/2018 zo dňa 14.11.2018 bola JUDr. Magdaléna
Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka Jela
Matuškovičová, nar.: 09.02.1948, Wolkrova 1125/39, 851 01 Bratislava.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril konkurznú podstatu podľa §
167h ZKR.
JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K009216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Bartko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 1981/12, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/76/2018 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/76/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Daniel Bartko, nar. 08.08.1982, trvale bytom Inovecká 1981/12, 903
01 Senec, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu
8K/76/2018 S1357 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od
09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
elektronickej pošty karaskova@akmisik.sk.
JUDr. Oľga Karásková, správca
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K009217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Csinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 86, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/418/2018 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/418/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Terézia Csinová, rod. Lakatošová, nar. 28.03.1966,
trvale bytom: Kopčianska 86, 851 05 Bratislava konanie vedené Okresným súdom Bratislava I. pod č.k.
8OdK/418/2018 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Bratislave dňa 28.01.2019
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K009218
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 tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
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 účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je
možné po predchádzajúcej dohode v kancelárií správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných
pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
elektronickou poštou na e-mailovú adresu: 1st@hutnan.sk
1st restructuring, k.s., správca
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K009219
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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 dlžníka Pavol Jamrich, nar.: 12.03.1987, trvale bytom Miestny úrad Bratislava - Staré mesto,
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu
Bratislava I, sp. zn. 37OdK/489/2018 zo dňa 04.01.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 16/2019 zo dňa
23.01.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený 1st restructuring, k.s..
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 Pavol Jamrich, permanent address: Miestny
úrad Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, born on 12th March 1987, our
duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 37OdK/489/2018 on the 05.01.2019 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 16/2019 from 23.01.2019 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed 1st restructuring, k.s. as the trustee in bankruptcy.
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
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
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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.
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
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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).
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.
1st restructuring, k.s., správca / trustee

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

141

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

K009220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čongová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29.augusta 2281 / 28, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/481/2018 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/481/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Aksamit, konkurzný správca majetku dlžníka: dlžníka Helena Čongová, bytom Ul. 29. augusta č. 28,
810 05 Bratislava, nar. 26.10.1979, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00
do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo
e-mailom na aksamit@aksamit.sk alebo poštou.
Ďalej správca konkurznej podstaty oznamuje, že kauciu podľa § 167l odsek 5 a § 32 odsek 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je možné zložiť na bankový účet vedený vo v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK39 8360 5207 0042 0630 8148, s variabilným symbolom 84812018.
V Bratislave, dňa 28. januára 2019
JUDr. Martin Aksamit
správca

K009221
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
1st restructuring, k.s., správca dlžníka: Pavol Jamrich, nar.: 12.03.1987, trvale bytom Miestny úrad Bratislava
- Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, č. k. 37OdK/489/2018, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
preddavok
na
trovy
konania
na
účely
popretia
pohľadávky.
Číslo
bankového
účtu
je:
SK1983300000002500978493 vedený vo Fio banke, a.s..
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 pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
1st restructuring, k.s., správca
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K009222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QUEEN SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická 12/D, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 781 980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/15/2016S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa § 28 ods. 3 ZKR správca zverejňuje zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok veriteľa Slovenská
konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO : 35 776 005. Prihláška nezabezpečenej pohľadávky
bola doručená správcovi dňa 23.1.2019, teda po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Správca zapísal
pohľadávku do zoznamu pohľadávok dňa 23.1.2019.
Označenie pohľadávky :
istina : 469,90 Eur, celková suma : 469,90 Eur, nezabezpečená pohľadávka, poradie : iná pohľadávka.

K009223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Martonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 2989/18, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/353/2018 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/353/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Alžbeta Martonová, nar.: 05.01.1988, trvale bytom Hany
Meličkovej 2989/18, 841 05 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
37OdK/353/2018 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: Alžbeta Martonová, nar.: 05.01.1988,
trvale bytom Hany Meličkovej 2989/18, 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
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca
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K009224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Róža
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6165/3, 824 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/402/2018 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/402/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Tomáš Antonič, správca dlžníka: Jaroslav Róža, nar.: 07.04.1959, Jána Smreka 6165/3, 824 07
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/402/2018 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 Jaroslav Róža, nar.: 07.04.1959, Jána Smreka 6165/3, 824 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.
Ing. Tomáš Antonič, správca.

K009225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavlík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajčianska 5086 / 14, 820 14 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
· návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Ako správca úpadcu Dušan Gavlík, nar. 29.03.1972, Rajčianska 5086/14, 820 14 Bratislava, ustanovený
uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2. augusta 2016 (OV 154/2016 zo dňa 10. augusta 2016), Vás
týmto v zmysle ustanovenia § 101 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 „zákon“) v spojení s § 39 zákona,
oboznamujem s návrhom konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov po speňažení všetkého
majetku podliehajúceho všeobecnej podstate.

I. Všeobecná časť
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V súlade s ustanovením § 49 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 (ďalej aj „vyhláška“) rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť,
pričom všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu.

Dňa 11. augusta 2016 bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz, v uznesení o vyhlásení konkurzu súd otvoril
malý konkurz. Dňa 11. novembra 2016 sa riadne uskutočnila prvá schôdza veriteľov. Schôdza nebola
uznášaniaschopná, nakoľko sa jej nezúčastnil žiaden veriteľ. Keďže nebol zvolený zástupca veriteľov, pôsobnosť
zástupcu veriteľov vykonáva až do jeho zvolenia súd.

Majetok podliehajúci konkurzu tvorí len majetok zahrnutý do všeobecnej podstaty, nakoľko v konkurze nebola
vytvorená žiadna oddelená podstata zabezpečených veriteľov. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený
v obchodnom vestníku čiastka 182/2016 zo dňa 22.9.2016, ktorého aktualizované znenie bolo zverejnené
v obchodnom vestníku čiastka 38/2018 dňa 22.2.2018, a to:

1. nehnuteľnosť - byt, č. 12, na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 5086 v Bratislave, nachádzajúci
sa na ulici Rajčianska, vchod č. 14 postavený na parcelách reg. "C" č. 1133, 1134, 1135 vedený na LV č. 3259 v
katastrálnom území Vrakuňa, okres Bratislava II, obec BA – m. č. Vrakuňa, evidovaný Okresným úradom
Bratislava, katastrálny odbor, veľkosť spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku 7436/342644, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/4,
súpisová hodnota 19.542,57 €.

II. Rozvrhová časť

Majetok podliehajúci konkurzu a opis jeho speňaženia

V doterajšom priebehu konkurzu došlo k speňaženiu celej konkurznej podstaty s celkovým výťažkom v sume
19.542,57 EUR, a to nasledovne:

Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu (súpisová zložka majetku č. 1) bol speňažený uzavretím Kúpnej zmluvy
o prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzavretej na základe záväzného pokynu Okresného súdu Bratislava I ako
príslušného orgánu - uznesenie sp. zn. 3K/24/2016 – 116 zo 7. 6. 2018 v zmysle ktorého správca vyzval
spoluvlastníka predmetnej nehnuteľnosti na uplatnenie predkupného práva v súlade s § 93 zákona. Predkupné
právo zo strany Andrey Ferencovej, oprávnenej z predkupného práva bolo uplatnené v súlade s § 605 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nakoľko spoluvlastník uhradil v celom rozsahu na účet správcu v lehote do
šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia ponuky kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom znalkyne Ing. Ivety
Schulzovej č. 14/2017 z 13. 11. 2017 vo výške 19.542,57,- Eur.
K vecno-právnym účinkom Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti došlo intabuláciou a práva z nej
boli zapísané do katastra nehnuteľností, a to rozhodnutím katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava zo
dňa 15. 10. 2018, číslo vkladu: V 27639/2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok a rozpísanie pohľadávok proti podstate

Speňažením súpisovej zložky majetku sa spoločne dosiahlo výťažku bez zarátania odmeny správcu a pohľadávok
proti podstate vo výške 19.542,57 EUR.

Pohľadávky proti podstate pri speňažení súpisovej zložky majetku sú nasledovné:

1. Pohľadávka vo výške 663,88 EUR
Právny dôvod vzniku: paušálna odmena správcu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
určená uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. 3K/24/2016 zo dňa 12. októbra 2017, v zmysle ustanovenia
§ 87 ods. 2 písm. a) ZoKR
Veriteľ: Mgr. Michal Kiča, správca, zn. správcu S 1555, so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

2. Pohľadávka vo výške 130,- EUR
Právny dôvod vzniku: náklady speňaženia všeobecnej podstaty – náklady na vyhotovenie znaleckého posudku
Ing. Ivety Schulzovej č. 14/2017 z 13. 11. 2017 v zmysle ustanovenia § 87 ods. 2 písm. a) ZoKR
Veriteľ: Ing. Iveta Schulzová, zapísaná v zozname znalcov č. 914593, sídlo Orenburská 30, 821 06 Bratislava

3. Pohľadávka vo výške 24,39 EUR
Právny dôvod vzniku: náklady speňaženia všeobecnej podstaty – osvedčenie podpisu na kúpnej zmluve v sume
24,39 Eur v zmysle ustanovenia § 87 ods. 2 písm. a) ZoKR
Veriteľ: Mgr. Michal Kiča, správca, zn. správcu S 1555, so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

4. Pohľadávka vo výške 25,05 EUR
Právny dôvod vzniku: nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzného konania – poštovné v sume
25,05 Eur v zmysle ustanovenia § 87 ods. 2 písm. c) ZoKR
Veriteľ: Mgr. Michal Kiča, správca, zn. správcu S 1555, so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

5. Pohľadávka vo výške 39,00 EUR
Právny dôvod vzniku: náklady rozvrhu – súdny poplatok za konkurzné konanie podľa položky 5 písm. c) prílohy
zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, v zmysle ustanovenia § 87
ods. 2 písm. a) ZoKR
Veriteľ: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
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6. Pohľadávka vo výške 2000,- EUR
Právny dôvod vzniku: paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie v zmysle ustanovenia § 24b písm. d)
vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. (obdobie marec 2017 – október 2018)
Veriteľ: Mgr. Michal Kiča, správca, zn. správcu S 1555, so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

Celková suma pohľadávok proti podstate za speňaženie celého majetku úpadcu je 2.882,32 EUR.

Odmena správcu z výťažku

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (ďalej len vyhláška) výťažkom na účely
určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej
zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených
zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem
nákladov, ktoré schválil príslušný orgán.

Suma výťažku 19.542,57 EUR je základom pre určenie výšky odmeny správcu z výťažku, ktorá sa určuje
v zmysle ustanovení § 13 v spojitosti s ustanovením § 20 ods. 1 písm. d) vyhlášky. Sadzba odmeny je stanovená
vo výške 13 %, čiže v sume 2.540,50 EUR.

Nakoľko majetok zahrnutý do všeobecnej podstaty neobsahoval žiadnu inú súpisovú zložku majetku, celková
odmena správcu z výťažku je vo výške 2.540,50 EUR.

Po odpočítaní sumy pohľadávok proti podstate a odmeny správcu za speňaženie je čistým výťažkom za
speňaženie celého majetku úpadcu suma 14.119,75 EUR. Výsledná suma výťažku na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov je tak 14.119,75 EUR.

Prehľad uspokojenia nezabezpečených veriteľov

Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov obsahuje aj prehľad pomeru uspokojenia jednotlivých
veriteľov podľa hodnoty ich zistených pohľadávok.

Veriteľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Krajčovič Štefan
PRO CIVITAS s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s.
SR – Krajský súd v Bratislave
Sociálna poisťovňa, ústredie
UNION zdravotná posťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Suma zistených pohľadávok
1562,31 EUR
5808,94 EUR
187,26 EUR
2260,98 EUR
323,15 EUR
7293,01 EUR
1588,64 EUR
808,44 EUR
1562,76 EUR

Pomer zistených pohľadávok
4,58 %
17,04 %
0,55 %
6,64 %
0,95 %
21,40 %
4,66 %
2,37 %
4,59 %

Navrhovaná výška uspokojenia
646,68 EUR
2406 EUR
77,66 EUR
937,55 EUR
134,14 EUR
3021,60 EUR
657,98 EUR
334,64 EUR
648,10 EIR
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9651,84 EUR
2591,81 EUR
442,42 EUR

28,32 %
7,60 %
1,30 %

Deň vydania: 31.01.2019
3998,70 EUR
1073,10 EUR
183,56 EUR

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 7 zákona znáša každý veriteľ prihlásenej pohľadávky náklady uspokojenia sám.
Z tohto dôvodu bude veriteľom po schválení návrhu rozvrhu poukázaná suma znížená o náklady na vykonanú
úhradu, spravidla poštovým stykom, resp. bankovým prevodom.

Ukončenie incidenčných sporov

V rámci konkurzného konania neprebiehali žiadne incidenčné spory o určenie pravosti a výšky pohľadávky proti
podstate a iné.

Schvaľovanie návrhu rozvrhu

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v
zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie
zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Správca uverejnil v Obchodnom vestníku č. 224/2018 dňa 21.11.2018 Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Žiadna oprávnená osoba
nedoručila správcovi v zákonom stanovenej lehote námietku poradia pohľadávky proti podstate.
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 zákona „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku
(ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného
rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh
konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“

V zmysle ustanovení § 101 ods. 1 zákona určujem súdu ako príslušnému orgánu oprávnenému vykonávať
pôsobnosť veriteľského výboru lehotu 15 dní odo dňa jeho zverejnenia v obchodnom vestníku na schválenie
návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov.

S úctou
Mgr. Michal Kiča
správca
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K009226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Heráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1966
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/196/2018 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/196/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku
V konkurznej veci 37OdK/196/2018 vedenej na majetok dlžníka Ľubica Heráková, nar.: 11.06.1966, trvale
bytom Mestský Úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) správca zostavil
rozvrh výťažku.
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.06.2018 /ďalej v texte len „uznesenie“/ súd ustanovil za
správcu dlžníka Ľubica Heráková, nar.: 11.06.1966, trvale bytom Mestský Úrad Pezinok, Radničné námestie
7, 902 01 Pezinok /ďalej v texte len „dlžník“/ spoločnosť 1st restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Kominárska
2, 4 Bratislava, zn. správcu: S1797. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 117/2018
/ďalej v texte len „OV“/dňa 19.06.2018.
Správca dlžníka zverejnil v OV č. 135/2018 zo dňa 16.07.2018 Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do
spisu, v OV č. 135/2018 zo dňa 16.7.2018 Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
a v OV č. 161/2018 zo dňa 21.08.2018 Výzvu zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Správca dlžníka
v zmysle ustanovenia § 74 a § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR“/ vyzval dlžníka na osobnom stretnutí na poskytnutie
súčinnosti a v zmysle ustanovenia § 166i ods. 3 ZKR poučil dlžníka o povinnostiach, ktoré je povinný dlžník
dodržiavať vrátane trestnoprávnych následkov nedodržania predmetných povinností. Správca dlžníka doručil
Okresnému súdu Bratislava I Podrobnú správu o priebehu konkurzu zameranú na zisťovanie majetku dlžníka
a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty a to v súdom
stanovenej 60 dňovej lehote od vyhlásenia konkurzu. Zároveň správca dlžníka doručil Okresnému súdu Bratislava
I Zoznam podaní, pri ktorým má správca za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky. Správca dlžníka
v zmysle ustanovenia § 167m ods. 3 ZKR, nezvolal schôdzu veriteľov, nakoľko to nepovažoval za potrebné
a zároveň o to nepožiadal žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky, ktorý zloží preddavok na trovy konania schôdze
veriteľov a uhradí paušálnu odmenu správcu za konanie schôdze veriteľov.
V OV č. 163/2018 zo dňa 23.08.2018 správca dlžníka zverejnil súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý
pozostával z peňažných prostriedkov – pohľadávka z účtu.
Do konkurzného konania bola v základnej prihlasovacej lehote prihlásená jedna pohľadávka v celkovej sume
108,86 Eur. Do konkurzného konania po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nebola do dnešného dňa
prihlásená žiadna pohľadávka.
Počet veriteľov prihlásených do konkurzného konania je 1 s celkovým počtom: 1 pohľadávka. Celková výška
pohľadávok zahrnutých a uspokojovaných v rámci tohto konečného rozvrhu výťažku je 108,86 Eur.
V zmysle ustanovenia § 167u ZKR správca konkurznej podstaty dlžníka po úplnom speňažení majetku
zapísaného do súpisu, pripravil tento konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. Rozvrhová časť
· Všeobecná podstata pozostávala z nasledovného majetku :
1. Pohľadávka z účtu - zverejnené v OV č. 163/2018 dňa 23.08.2018 (K062099)

Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Dlžník/Banka
položky majetku položky majetku
1

Pohľadávka z účtu

Slovenská
sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
Mena hodnota
majetku

IBAN
SK2309000000005134962988

1/1

EUR 204,04 €

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia správca dlžníka zaradil do konkurznej podstaty majetok dlžníka,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu a to vo výške 204,04 Eur – zostatok finančných prostriedkov na
bankovom účte dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo výške 204,04 EUR.
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku dlžníka zaradená do konečného rozvrhu výťažku je spolu
vo výške 204,04 EUR.
Z celkového čistého výťažku v sume 204,04 EUR pripadla po odpočítaní príslušných nákladov konkurzu
na uspokojenie nezabezpečeného veriteľa suma 52,00 EUR.
Správca dlžníka v súlade s ustanoveným § 167u ods.1 ZKR bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej
podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od
vyhlásenia konkurzu, pripravil tento Konečný rozvrh výťažku a Zámer o zostavení rozvrhu správca oznámil v
Obchodnom vestníku č. 235/2018 dňa 06.12.2018.

1st restructuring, k.s.
v zast. Mgr. Stanislav Hutňan – komplementár
správca dlžníka
Ľubica Heráková

Príloha
1. Konečný zoznam pohľadávok
2. Zoznam nákladov konkurzu
K009227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Place 3 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 875 411
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8K/47/2018 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/47/2018
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
1st restructuring, k.s., správca úpadcu: Place 3 s.r.o.. Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 35875411
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/47/2018, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu
vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárií správcu na adrese:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod.
a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné
podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: 1st@hutnan.sk .
1st restructuring, k.s., správca

K009228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Place 3 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 875 411
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8K/47/2018 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/47/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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 Place 3 s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 35 875 411, oznamujeme, že bol na
majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8K/47/2018 zo dňa 03.12.2018, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 18/2019 zo dňa 25.01.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený 1st
restructuring, k.s..
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 Place 3 s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava,
IČO: 35 875 411, our duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 8K/47/2018 on the
03.12.2018 and promulgated in the Commercial bulletin No. 18/2019 from 25.01.2019 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed 1st restructuring, k.s. as the trustee in
bankruptcy.
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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§ 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.
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
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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)
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).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
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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.

1st restructuring, k.s., správca / trustee

K009229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malovec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Heyrovského 2052 / 14, 841 03 Bratislava-Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1946
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/29/2018 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/29/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Spoločnosť P-V, k.s., so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu S1838, ako správca
konkurznej podstaty dlžníka JUDr. Ján Malovec, trvale bytom Heyrovského 14, 841 03 Bratislava, narodený
24.05.1946, v konkurze vedenom OSBA I, pod sp. zn.: 37OdK/29/2018 oznamuje, že vylúčil zo súpisu majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu dlžníka nasledovnú pohľadávku:

Majetok

Dlžník

Pohľadávka Rastislav
WURCZELL,
24.05.1968,

Právny dôvod vzniku

Suma

narodený Na základe rozsudku OS BA I, sp. zn.: 4T 9
134/2008
EUR

Mena Súpisová hodnota v
€
958,18 EUR 9 958,18 EUR

Správca uvedenú pohľadávku vylúčil z dôvodu, že sa ju nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole a teda
v zmysle § 167p ods. 2 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení prestala podliehať
konkurzu.

V Bratislave dňa 28.01.2019
P-V, k.s.
Správca konkurznej podstaty dlžníka

K009230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Hornáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č.d. 38, 919 42 Pavlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2013 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.11.2013, právoplatného dňa 09. 11. 2013, č. k. 6K/64/2013
vyhlásil konajúci súd konkurz na majetok úpadcu – Mgr. Zuzana Hornáčková, bytom: č. d. 38, 919 42
Pavlice(predtým: Geologická 12187/38, 821 06 Bratislava), nar.: 22.12.1986. Uznesením som bola zároveň
ustanovená za správca úpadcu. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 08.11.2013.
Dňa 13.02.2014 sa uskutočnila v prvá schôdza veriteľov. Vzhľadom na to, že sa schôdze veriteľov nezúčastnil
žiadny veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, veriteľský výbor nebolo možné zvoliť a v zmysle § 39 č.
7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR“) pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho
zvolenia vykonáva súd.
Správca v zmysle ustanovení § 96, 98 a 101 zákona v spojení s § 49 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako „vyhláška“), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona predkladá
konkurznému súdu, ktorý vykonáva pôsobnosť príslušného orgánu návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov na jeho schválenie.
Všeobecná časť návrhu konečného rozvrhu výťažku
1. Všeobecne o priebehu konkurzu
Oznámenie správcu o tom, kedy a kde možno nahliadať do správcovského spisu bolo zverejnené v OV č.
222/2013 dňa 18.11.2013. Oznámenie pre zahraničných veriteľov bolo zverejnené v OV č. 230/2013 dňa
28.11.2013. Správca v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona zverejnil v OV č. 240/2013 dňa 12.12.2013 číslo
bankového účtu na zloženie kaucie. Prvá schôdza veriteľov úpadcu bola zvolaná na 13.02.2014. Z dôvodu, že na
schôdzi veriteľov nebol zvolený veriteľský výbor, funkciu príslušného orgánu vykonáva konkurzný súd.
V základnej prihlasovacej lehote si svoje pohľadávky prihlásili nižšie uvedení nezabezpečení veritelia :

Veritelia

Prihlásené
pohľadávky

BYTOKOMPLET, s.r.o., IČO: 35 698 845
1568,47 €
BYTOKOMPLET, s.r.o., IČO: 35 698 845
1283,04 €
Poštová banka, a. s., IČO : 31 340 890
1695,49 €
EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803 (predtým pohľadávka veriteľa Slovenská 50007,72 €
sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653)
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653
3927,80 €
Slovenská sporiteľňa , a. s., IČO: 00 151 653
1314,88 €
Spolu :
59 797,40 €

Zistená
/ uznaná
suma
1568,47 €
1283,04 €
1695,49 €
0€
0€
0€
4 547,00 €

Popretá
/ suma
0€
0€
0€
50007,72 €
3927,80 €
1314,88 €
55250,40 €

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.02.2018 zverejneného v OV č. 44/2018 zo dňa 02.03.2018 bol
povolený vstup nového veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803 na miesto pôvodného veriteľa
Slovenská sporiteľňa , a. s., IČO: 00 151 653 ohľadom pohľadávky pod por. č. 4 v zozname pohľadávok.
Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
2. Majetok úpadcu a jeho speňaženie
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Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu správca zverejnil a priebežne dopĺňal nasledovne:
OV č. 7/2014 szm č. 1 – 3, OV č. 47/2014 szm č. 4, OV č. 69/2014 szm č. 5, OV č. 87/2014 szm č. 6, OV č.
109/2014 szm č. 7, OV č. 129/2014 szm č. 8, OV č. 153/2014 szm č. 9, OV č. 174/2014 szm č. 10, OV č.
192/2014 szm č. 11, OV č. 215/2014 szm č. 12, OV č. 237/2014 szm č. 13, OV č. 5/2015 szm č. 14, OV č.
28/2015 szm č. 15, OV č. 48/2015 szm č. 16, OV č. 68/2015 szm č. 17, OV č. 90/2015 szm č. 18, OV č. 107/2015
szm č. 19, OV č. 130/2015 szm č. 20, OV č. 150/2015 szm č. 21, OV č. 178/2015 szm č. 22, OV č. 191/2015 szm
č. 23, OV č. 215/2015 szm č. 24, OV č. 236/2015 szm č. 25, OV č. 8/2016 szm č. 26-27, OV č. 48/2016 szm č.
28, OV č. 91/2016 szm č. 29, OV č. 115/2016 szm č. 30, OV č. 138/2016 szm č. 31, OV č. 155/2016 szm č. 31,
OV č. 177/2016 szm č. 32, OV č. 195/2016 szm č. 33, OV č. 243/2016 szm č. 34, OV č. 243/2016 szm č. 35, OV
č. 9/2017 szm č. 36, OV č. 33/2017 szm č. 37, OV č. 69/2017 szm č. 38-39, OV č. 100/2017 szm č. 40, OV č.
119/2017 szm č. 41, OV č. 209/2017 szm č. 42-44, OV č. 65/2018 szm č. 45-49
Súpisové zložky majetku pod por. č. 50 - 54 boli zapísané do súpisu dňa 18.01.2019 a zaslané na zverejnenie
do OV.
Správca na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších dokladov získaných pri
zisťovaní a zabezpečovaní majetku podliehajúceho konkurzu (§ 73 ods. 2 ZKR), vyjadrení úpadcu (§ 73 ods. 1
ZKR) a poskytnutí súčinnosti úpadcu a tretích osôb (§ 74 ZKR), vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty.
Do všeobecnej podstaty bol zahrnutý majetok bez poznámky v súpisovej hodnote 23825,66 €. Do súpisu
majetku všeobecnej podstaty boli zapísané nasledovné zložky majetku, ktoré boli predmetom speňažovania v
konkurznom konaní:
Peňažné prostriedky na účte správy: 23825,66 €
1.
2.
3.
4.

Hotovosť zložená úpadcom 2000 € - szm č. 1
Nevyčerpaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu 663,88 € - szm č. 2
Zrážky zo mzdy úpadcu na účet 21159,10 € - szm č. 3 - 54
Kreditné úroky na účte úpadcu 2,68 € - szm č. 55

3. Pohľadávky proti podstate
Dňa 08.11.2018 správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktorého zostavenie bolo zverejnené v OV č.
218/2018 dňa 14.11.2018. Týmto oznamom správca tiež zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku. Voči
zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate nebola podaná žiadna námietka.
Podrobný prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate tvorí prílohu č. 1 tohto rozvrhu a je zároveň
k nahliadnutiu u správcu. Ako pohľadávky proti podstate sú zaradené nasledovné pohľadávky proti všeobecnej
podstate ( § 87 ods. 2 zákona ) :
Označenie PPP
Odmena správcu do 1. schôdze veriteľov – (písm. a)

Suma
663,88 €

Uspokojená časť
663,88 €

Výdavky správcu - bankové poplatky (písm. e)
Výdavky správcu - poštovné (písm. c)
Výdavky správcu - súčinnosti od 3. osôb (písm. c)
Výdavky správcu - ostatné služby od dodávateľov (písm. c)
Pohľadávky na daniach (písm. k)
Výdavky správcu - dotácia účtu – (písm. c)
Odmena správcu zo speňaženia – písm. a)
Výdavky správcu (budúce výdavky do ukončenia konkurzu – písm. c)
Súdny poplatok za konkurz – písm. m)

263,12 €
36,90 €
151,82 €
86 €
30 €
14 €
1022,46 €
50 €
47,50 €

263,12 €
31,60 €, vo zvyšku pri rozvrhu
151,82 €
86 €
30 €
pri rozvrhu
pri rozvrhu
pri rozvrhu
pri rozvrhu

Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú celkom sumu 2365,68 €.
Správca vystavil na výdavky správcu – vedenie kancelárie – dobropisy v celkovej výške 140,85 €. Tieto si správca
neuplatňuje a nie sú započítané v pohľadávkach voči všeobecnej podstate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odmena správcu
• za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná odmena vo výške 663,88 €
uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 6K/64/2013 zo dňa 19.02. 2014.
• výpočet odmeny správcu z výťažku po konaní prvej schôdze veriteľov v zmysle vyhlášky:
·

suma získaná ako zrážky zo mzdy úpadcu podľa § 17 ods. 2 vyhlášky: (20450,55€ - 1,25 €/ 100 x 5 =
1022,46 € (t. j. 5%)

Náklady spojené s ukončením konkurzného konania
Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 50 €, ktoré budú pozostávať
• z bankových poplatkov 30 €
• z poštových poplatkov vo výške 20 €
Súdny poplatok za konkurz
Uvedený poplatok bude uhradený Okresnému súdu v Bratislava I podľa položky 5 písm. c) sadzobníka súdnych
poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov vo
výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Pri výpočte súdneho poplatku
správca vychádzal zo sumy výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty v celkovej výške 23825,66 € ako
základu pre výpočet súdneho poplatku. Súdny poplatok potom predstavuje po zákonnom zaokrúhľovaní sumu
47,50 €.
4. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Na Okresnom súde Bratislava I, č. k.: 7Cbi/5/2014 prebiehalo konanie o určenie popretej pohľadávky veriteľa EOS
KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803 (predtým pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. , IČO :
00 151 653) zapísanej v zozname pohľadávok pod por. č. 4. Okresný súd Bratislave I, uznesením zo dňa
20.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2018 a vykonateľnosť dňa 24.06.2018, konanie zastavil
z dôvodu, že žalobca – veriteľ vzal žalobu v celom rozsahu späť.
Na základe lustrácie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 07.08.2018 na príslušnom súde nie sú vedené v danej
veci žiadne iné konania o určení popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na uvedené správca konštatuje, že ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov správca neeviduje žiadne súdne spory o určení popretých pohľadávok, ani spory,
ktorými by mohol byť dotknutý majetok úpadcu podliehajúci konkurzu.
Správca zároveň uvádza, že nebolo možné vyhotoviť rozvrh výťažku v lehote podľa § 16 ods. 2 vyhlášky
z dôvodu konania o určenie popretej pohľadávky vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č. k.: 7Cbi/5/2014,
ktoré bolo právoplatne ukončené až dňa 19.06.2018.
Rozvrhová časť návrhu konečného rozvrhu výťažku
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty: 23825,66 €
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate : 2365,68 €.
Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov : 21459,98 €
Rozdelenie čistého výťažku pre nezabezpečené pohľadávky veriteľov predstavuje uspokojenie vo výške 100%
hodnoty zo zistenej pohľadávky každého nezabezpečeného veriteľa.
p.č. Veriteľ

Prihlásená Zistená

Suma

na %
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pohľadávka
BYTOKOMPLET, s.r.o. IČO: 35 698 845
1568,47 €
BYTOKOMPLET, s.r.o. IČO: 35 698 845
1283,04 €
Poštová banka, a. s., IČO : 31 340 890
1695,49 €
EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803 (predtým pohľadávka veriteľa 50007,72 €
Slovenská sporiteľňa , a. s. , IČO : 00 151 653)
Slovenská sporiteľňa , a. s. , IČO: 00 151 653
3927,80 €
Slovenská sporiteľňa , a. s. , IČO: 00 151 653
1314,88 €
Spolu :
59 797,40 €

Deň vydania: 31.01.2019

pohľadávka
1568,47 €
1283,04 €
1695,49 €
0€

uspokojenie
1568,47 €
1283,04 €
1695,49 €
0€

uspokojenia
100 %
100 %
100 %
0,00 %

0€
0€
4 547,00 €

0€
0€
21459,98 €

0,00 %
0,00 %
100,00 %

V súlade so ZKR správca zverejní návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v Obchodnom vestníku .
Vzhľadom na uvedené skutočnosti si Vás týmto dovoľujem požiadať v zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 zákona
o schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a zároveň
Vám určujem ako príslušnému orgánu 15 - dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
Po schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zvyšná časť výťažku vo výške
16912,98 € bude vydaná na účet úpadcu.
3.

Poučenie

V zmysle § 101 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca poučuje veriteľov, že do návrhu rozvrhu
výťažku ako aj do správcovského spisu je možné nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t. č.
0903 664 492.
4.

Výzva

Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu na adresu vyššie
uvedenú mu oznámili svoje čísla účtov a variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať.
Bratislava
JUDr. Ivana Sláviková
správca úpadcu

K009231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: O.T.E.C. SR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 783 745
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Jana Lenková, so sídlom Krížna 38, 811 07 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu O.T.E.C. SR,
s.r.o., so sídlom Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky, IČO: 35 783 745 (ďalej len „úpadca“) v konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn.: 4K/28/2016 týmto oznamuje, že so súhlasom zástupcu veriteľov
Trnavská NAD, a.s., IČO: 34 127 844 vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu súpisové položky č.3 až 10.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14.16.., 18. až 23., 25. a 26. Správca s poukazom na povinnosť upravenú v § 81 ods.2 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoKR) týmto zverejňuje v Obchodnom
vestníku vylúčenie majetku zo súpisu majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu.

Mgr. Jana Lenková, správca úpadcu

K009232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šafárová Zlatuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 143, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/241/2018 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/241/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Názov *
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2616/10
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2618/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4282
pozemok
registra
"E"parcelné
číslo 4621
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6758/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6758/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6758/3
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6758/4
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6758/5
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6758/6
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6759/2

Druh pozemku *

Výmera
[m2]

Názov
Súpisová
Číslo listu Číslo Spoluvlastnícky
katastrálneho
hodnota
vlastníctva parcely podiel úpadcu
územia
[EUR]

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 253

Važec

4537

2616/10

13380/6397440

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 1168

Važec

4537

2618/2

13380/6397440

3

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

831

Važec

5305

4282

0001/9

10

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1508

Važec

5305

4621

0001/9

20

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1181

Važec

5844

6758/1

5660/3170340

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2296

Važec

5844

6758/2

5660/3170340

1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

4970

Važec

5844

6758/3

5660/3170340

2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

56627

Važec

5844

6758/4

5660/3170340

30

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1098280

Važec

5844

6758/5

5660/3170340

500

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

725

Važec

5844

6758/6

5660/3170340

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6792

Važec

5844

6759/2

5660/3170340

6
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pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6759/3
pozemok
registra "E"
parcelné
číslo4881/3
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6672
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
7861/3
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
7861/4
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
1525/9
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
1525/10
pozemok
registra
"C"parcelné
číslo 2195/15
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
588
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
590
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
591
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
592
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
3800/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
3800/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
3800/3
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
3916/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
3916/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
3916/3
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

509

Važec

5844

6759/3

5660/3170340

0,5

LESNE_POZEMKY

3666

Važec

5848

4881/3

446/319872

0,7

LESNE_POZEMKY

15870

Važec

5848

6672

446/319872

3,5

LESNE_POZEMKY

2257

Važec

5848

7861/3

446/319872

0,5

LESNE_POZEMKY

1458

Važec

5848

7861/4

446/319872

0,5

OSTATNE_PLOCHY

10

Važec

6766

1525/9

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 22

Važec

6776

1525/10

13380/6397440

0,2

OSTATNE_PLOCHY

15

Važec

6776

2195/15

13380/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

247

Važec

6776

588

13880/6397440

0,2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

136

Važec

6776

590

13880/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

268

Važec

6776

591

13880/6397440

0,2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

190

Važec

6776

592

13880/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

563

Važec

6776

3800/1

13880/6397440

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2584

Važec

6776

3800/2

13880/6397440

2,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

28109

Važec

6776

3800/3

13880/6397440

25

ORNA_PODA

265

Važec

6776

3916/1

13880/6397440

0,1

ORNA_PODA

735

Važec

6776

3916/2

13880/6397440

0,3

ORNA_PODA

450

Važec

6776

3916/3

13880/6397440

0,2

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

160

Obchodný vestník 22/2019
registra "E"
parcelné číslo
3916/4
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
3916/5
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4196
pozemok
registra "E
parcelné číslo
6663/101
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6663/102
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6663/103
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6663/401
pozemok
registra "E
parcelné číslo
6663/402
pozemok
registra "E
parcelné číslo
6677/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6677/2
pozemok
registra "E
parcelné číslo
6677/3
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6691/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6691/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6718/101
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6718/102
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6718/103
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6718/104
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6718/105
pozemok
registra "E"
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ORNA_PODA

2286

Važec

6776

3916/4

13880/6397440

1,2

ORNA_PODA

45951

Važec

6776

3916/5

13880/6397440

24

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2510

Važec

6776

4196

13880/6397440

1,2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

94857

Važec

6776

6663/101 13880/6397440

30

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

31970

Važec

6776

6663/102 13880/6397440

10

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5779

Važec

6776

6663/103 13880/6397440

3

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

23637

Važec

6776

6663/401 13880/6397440

8

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

25238

Važec

6776

6663/402 13880/6397440

8

ORNA_PODA

1001

Važec

6776

6677/1

13880/6397440

0,6

ORNA_PODA

134

Važec

6776

6677/2

13880/6397440

0,1

ORNA_PODA

62865

Važec

6776

6677/3

13880/6397440

36

ORNA_PODA

144

Važec

6776

6691/1

13880/6397440

0,1

ORNA_PODA

15050

Važec

6776

6691/2

13880/6397440

15

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

55

Važec

6776

6718/101 13880/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

203

Važec

6776

6718/102 13880/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

81

Važec

6776

6718/103 13880/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6247

Važec

6776

6718/104 13880/6397440

6

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

141

Važec

6776

6718/105 13880/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3456

Važec

6776

6718/106 13880/6397440

3
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parcelné číslo
6718/106
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6718/107
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4188
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4190
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4191
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4192
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4194
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4576
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
1709
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2098/3
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2098/4
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/4
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/20
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/25
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/26
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2413/13
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2413/14
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/19
pozemok
registra "C"
parcelné číslo

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3456

Važec

6776

6718/106 13880/6397440

3

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

104323

Važec

6776

6718/107 13880/6397440

33

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

116

Važec

6775

4188

001/18

1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

113

Važec

6775

4190

001/18

1

ORNA_PODA

244

Važec

6775

4191

001/18

2

ORNA_PODA

939

Važec

6775

4192

001/18

9

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

563

Važec

6775

4194

001/18

5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3735

Važec

6775

4576

001/18

30

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 352

Važec

7305

1709

5660/3170340

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 790

Važec

7305

2098/3

5660/3170340

1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 20

Važec

7305

2098/4

5660/3170340

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 27055

Važec

7369

2385/4

13380/3697440

15

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 161

Važec

7369

2385/20

13380/3697440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 16064

Važec

7369

2385/25

13380/3697440

8

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 17

Važec

7369

2385/26

13380/3697440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 77

Važec

7369

2413/13

13380/3697440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 543

Važec

7369

2413/14

13380/3697440

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 427

Važec

7370

2385/19

13380/6397440

0,2

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 3038

Važec

7370

2385/22

13380/6397440

1
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2385/22
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2662/9
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/8
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/10
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/15
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2443/16
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2324/5
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2324/8
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2324/9
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2412/3
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2412/4
pozemok
registra "C"
parcelné
číslo2412/5
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2443/5
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2443/6
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2324/12
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/42
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2409/8
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/8
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/13

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 39

Važec

7372

2662/9

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 18

Važec

7399

2385/8

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 4

Važec

7399

2385/10

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 170

Važec

7399

2385/15

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 1234

Važec

7399

2443/16

13380/6397440

1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 2141

Važec

7400

2324/5

13380/6397440

0,6

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 1

Važec

7400

2324/8

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 1

Važec

7400

2324/9

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 4

Važec

7400

2412/3

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 3

Važec

7400

2412/4

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 1

Važec

7400

2412/5

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 1

Važec

7400

2443/5

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 3

Važec

7400

2443/6

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 157

Važec

7824

2324/12

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 458

Važec

7824

2385/42

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 4

Važec

7824

2409/8

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 26

Važec

7824

2411/8

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 741

Važec

7824

2411/13

13380/6397440

0,7
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pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2662/8
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/47
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/11
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/15
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2324/11
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/46
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/48
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/50
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/10
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/12
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/14
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/16
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/17
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2660/5
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2660/6
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
1652/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
1652/101
pozemok
registra "E"
parcelné
číslo1652/102
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 197

Važec

7824

2662/8

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 364

Važec

7826

2385/47

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 467

Važec

7826

2411/11

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 1064

Važec

7826

2411/15

13380/6397440

1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 136

Važec

7827

2324/11

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 409

Važec

7827

2385/46

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 154

Važec

7827

2385/48

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 45

Važec

7827

2385/50

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 377

Važec

7827

2411/10

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 7410

Važec

7827

2411/12

13380/6397440

7

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 3138

Važec

7827

2411/14

13380/6397440

3

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 4436

Važec

7827

2411/16

13380/6397440

4

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 107

Važec

7827

2411/17

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 198

Važec

7827

2660/5

13380/6397440

0,1

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 74

Važec

7827

2660/6

13380/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

529

Východná

3595

1652/1

13380/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

457

Východná

3595

1652/101 13380/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

721

Východná

3595

1652/102 13380/6397440

0,1
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registra "E"
parcelné číslo
1652/103
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
1652/104
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2205/2
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/32
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/39
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/49
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/54
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/55
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/56
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2385/57
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2410/2
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/4
pozemok
registra "C"
parcelné číslo
2411/7
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
1622/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
1650/4
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
1652/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
2072/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
3801
pozemok
registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

523

Východná

3595

1652/103 13380/6397440

0,1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

694

Východná

3595

1652/104 13380/6397440

0,1

LESNE_POZEMKY

13000

Važec

7738

2205/2

13380/6397440

4

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

81257

Važec

7738

2385/32

13380/6397440

24

OSTATNE_PLOCHY

2144

Važec

7738

2385/39

13380/6397440

1

OSTATNE_PLOCHY

29

Važec

7738

2385/49

13380/6397440

0,1

OSTATNE_PLOCHY

11180

Važec

7738

2385/54

13380/6397440

3

OSTATNE_PLOCHY

9807

Važec

7738

2385/55

13380/6397440

2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1582

Važec

7738

2385/56

13380/6397440

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

743

Važec

7738

2385/57

13380/6397440

0,2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

11102

Važec

7738

2410/2

13380/6397440

4

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3642

Važec

7738

2411/4

13880/6397440

1

OSTATNE_PLOCHY

843

Važec

7738

2411/7

13880/6397440

0,4

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

593

Važec

7738

1622/2

13880/6397440

0,2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1383

Važec

7738

1650/4

13880/6397440

0,6

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

171069

Važec

7738

1652/1

13880/6397440

60

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

20754

Važec

7738

2072/2

13880/6397440

12

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3249

Važec

7738

3801

13880/6397440

6

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9070

Važec

7738

4054/2

13880/6397440

18
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parcelné číslo
4054/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4063
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4085/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4118/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4152/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4173/3
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4261/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4283/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4285
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4292/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4338
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4340
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4395/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4413/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4416/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4451/2
pozemok
registra "E"
parcelné
číslo4512/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4512/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9070

Važec

7738

4054/2

13880/6397440

18

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

328557

Važec

7738

4063

13880/6397440

150

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1212

Važec

7738

1085/1

13880/6397440

0,6

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

72149

Važec

7738

4118/2

13880/6397440

30

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1297

Važec

7738

4152/2

13880/6397440

0,6

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2190

Važec

7738

4173/3

13880/6397440

1,2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8763

Važec

7738

4261/2

13880/6397440

5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1763

Važec

7738

4283/2

13880/6397440

1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

710

Važec

7738

4285

13880/6397440

0,6

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

95186

Važec

7738

4292/2

13880/6397440

30

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

749

Važec

7738

4338

13880/6397440

0,2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1374

Važec

7738

4340

13880/6397440

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

705152

Važec

7738

4395/2

13880/6397440

230

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

16157

Važec

7738

4413/2

13880/6397440

6

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

54373

Važec

7738

4416/2

13880/6397440

24

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

517

Važec

7738

4451/2

13880/6397440

0,4

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

14109

Važec

7738

4512/1

13880/6397440

12

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

16258

Važec

7738

4512/2

13880/6397440

13

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2451

Važec

7738

4514

13880/6397440

2
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4514
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4567/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4567/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4568
pozemok
registra "E"
parcelné
číslo4606
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4665
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4678/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4687/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4687/3
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4687/4
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4693
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4741
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4746/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4802
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4805/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4874/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
4882/4
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6120/3
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6660/1

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

ORNA_PODA

185920

Važec

7738

4567/1

13880/6397440

60

ORNA_PODA

5457

Važec

7738

4567/2

13880/6397440

2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

100191

Važec

7738

4568

13880/6397440

50

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1624

Važec

7738

4606

13880/6397440

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

92959

Važec

7738

4665

13880/6397440

50

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

79499

Važec

7738

4678/2

13880/6397440

40

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2542

Važec

7738

4687/2

13880/6397440

1

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1450

Važec

7738

4687/3

13880/6397440

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6197

Važec

7738

4687/4

13880/6397440

3

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1435

Važec

7738

4693

13880/6397440

0,6

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2178

Važec

7738

4741

13880/6397440

1,2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1489

Važec

7738

4746/2

13880/6397440

0,6

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

13426

Važec

7738

4802

13880/6397440

6

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

17423

Važec

7738

4805/1

13880/6397440

8

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3126

Važec

7738

4874/2

13880/6397440

1,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2672

Važec

7738

4882/4

13880/6397440

1,4

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1303

Važec

7738

6120/3

13880/6397440

0,7

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

13253

Važec

7738

6660/1

13880/6397440

7
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6660/2
pozemok
registra "E"
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číslo6661
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6662
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6663/5
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6663/601
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6663/602
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6664/1
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6664/2
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6666
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6676
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6693
pozemok
registra "E"
parcelné číslo
6705/2
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registra "E"
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6720
pozemok
registra "E"
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6759/1
pozemok
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2385/44
pozemok
registra "C"
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28520/90

Názov *
humno

Deň vydania: 31.01.2019

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

32341

Važec

7738

6660/2

13880/6397440

21

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3414

Važec

7738

6661

13880/6397440

2

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

69051

Važec

7738

6662

13880/6397440

60

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9732

Važec

7738

6663/5

13880/6397440

10

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

21676

Važec

7738

6663/601 13880/6397440

30

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

4789

Važec

7738

6663/602 13880/6397440

4

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8817

Važec

7738

6664/1

13880/6397440

8

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

22653

Važec

7738

6664/2

13880/6397440

24

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

89302

Važec

7738

6666

13880/6397440

50

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

380735

Važec

7738

6676

13880/6397440

200

OSTATNE_PLOCHY

1070

Važec

7738

6693

13880/6397440

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

13132

Važec

7738

6705/2

13880/6397440

1,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

123633

Važec

7738

6720

13880/6397440

70

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

29033

Važec

7738

6759/1

13880/6397440

15

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 22

Važec

4537

2385/44

13380/6397440

0,1

OSTATNE_PLOCHY

Kolárovo

10566

28520/90 001/2

Súpisné
číslo
1027

Konkurzy a reštrukturalizácie

Obec
Važec

581

Názov
katastrálneho
územia
Važec

Číslo listu
vlastníctva
3530

Číslo
parcely
1709

Spoluvlastnícky podiel
úpadcu
5660/3170340

7000

Súpisová hodnota
[EUR]
10
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V Dunajskej Strede dňa 23.01.2019
JUDr. Peter Kubik, správca

K009233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Pindjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Piešťany, Námestie SNP 1474/2, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/233/2018 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/233/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Pindjak, narodený 10.12.1978, trvale
bytom 921 01 Piešťany, IČO: 41 955 277
oznamuje:
Správca končí konkurz na majetok dlžníka po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Trnave dňa 28.01.2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K009234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Rybaničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 486, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/33/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a Oznámenie zámeru zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všobecnej podstaty.
JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu Alena Rybaničová, nar. 29.04.1978, bytom Dvorníky 486, 920 56
Dvorníky, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľký výbor, dotknutého zabezpečného veriteľa a
veriteľov pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu. V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, veriteľký výbor, dotknutý zabezpečný veriteľa 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.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom:
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spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na čísle: 033 / 3702 120.
JUDr. Miroslav Michalička

K009235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Majer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
927 01 Šaľa 927 01 Saľa, 927 01 Saľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/24/2016 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/24/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všobecnej podstaty.

JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu Ivan Majer, nar. 28.01.1989, bytom 927 01 Šaľa, v zmysle §96 ods. 2
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že k dnešnému dňu
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všobecnej podstaty.

Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľký výbor, dotknutého zabezpečného veriteľa a
veriteľov pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu. V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, veriteľký výbor, dotknutý zabezpečný veriteľa 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.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom:
spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na čísle: 033 / 3702 120.

JUDr. Miroslav Michalička

K009236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOME SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 567/30, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 253 251
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/13/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/13/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, zapísaná v
zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu SOME SLOVAKIA,
s.r.o., so sídlom Štúrova 567/30, 908 51 Holíč, IČO: 36 253 251 v súlade so záväzným pokynom príslušného
orgánu vyhlasuje IV. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku úpadcu
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 133/2017 zo
dňa 13.07.2017 (K016836):
Číslo
položky
1
2
7

Popis
CITROEN
JUMPY 2.0
PEUEOT
BOXER HDI
PEUGEOT
EXPERT

Počet
Výrobné číslo
ks

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota v €

1

VF7BZRHXB86083749 SI006AT

2006

opotrebované

1/1

2 000,00 €

1

VF3ZCRMNC17630024 SI005AT

2006

opotrebované

1/1

2 200,00 €

1

VF3BZRHXB12978242 SI499BP

2007

opotrebované

1/1

2 150,00 €

(ďalej len „Hnuteľné veci).
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Správca uvádza, že súpisová hodnota Hnuteľných vecí je
konečná, a teda vrátene dane z pridanej
Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a
certifikátov. Úspešní záujemcovia sú povinní v lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady
zabezpečiť odvoz Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia. Bližšie informácie (vrátane miesta uskladnenia
Hnuteľných vecí), ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese:
lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „KONKURZ SOME SLOVAKIA, s.r.o. - PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ".
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. Na účely tohto
verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň
nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného
vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi
doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú
prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového
konania sa na ne nebude prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže na jednu z
Hnuteľných vecí predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať.
Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania
oznámením výsledkom ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej
zmluvy so správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne, keď v ponuke záujemca musí presne špecifikovať, o ktorú
časť Hnuteľných vecí má záujem. Predmetom ponuky záujemcu o odkúpenie tak môže byť samostatne
ktorákoľvek z Hnuteľných vecí.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení
na adresu kancelárie správcu (Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK60 0900 0000 0051 4023 2914, BIC: GIBASKBX,
zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške - 10 % zo súpisovej hodnoty za Hnuteľné veci, o ktoré záujemca
danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri
právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude
pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno,
miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne
overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
označenie Hnuteľných vecí, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
lsrecovery@lawservice.sk
návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR,
doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocensta, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca
preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach verejného
ponukového konania. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky vyššie uvedené
podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky. Pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca,
ktorého ponuka bola doručená v skoršom poradí. Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne, pričom
záujemca je povinný v ponuke presne špecifikovať časť z Hnuteľných vecí, vo vzťahu ku ktorým podáva
ponuku. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za konkrétnu časť
Hnuteľných vecí, pričom ponuky budú vyhodnocované vždy individuálne vo vzťahu ku každej z Hnuteľných vecí
samostatne. Správca je oprávnený odmietnuť neprimerane nízke ponuky. Správca uzatvorí kúpne zmluvy s
víťazmi ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od
vyhodnotenia verejného ponukového konania.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K009237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOME SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 567/30, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 253 251
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/13/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/13/2017

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

Deň vydania: 31.01.2019

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, zapísaná v
zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu SOME SLOVAKIA,
s.r.o., so sídlom Štúrova 567/30, 908 51 Holíč, IČO: 36 253 251 v súlade so záväzným pokynom príslušného
orgánu vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku úpadcu
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 155/2017 zo
dňa 14.08.2017 (K016836):
Číslo
položky
22
28

Popis

Počet
ks

Kancelársky
nábytok - zostava
Prístroj na plnenie
1
klimatizácie

Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
úpadcu
hodnota v €

-

-

-

opotrebované

1/1

2.112,50 €

-

-

-

opotrebované

1/1

622,67 €

(ďalej len „Hnuteľné veci).
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Správca uvádza, že súpisová hodnota Hnuteľných vecí je
konečná, a teda vrátene dane z pridanej hodnoty.
Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a
certifikátov. Úspešní záujemcovia sú povinní v lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady
zabezpečiť odvoz Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia. Bližšie informácie (vrátane miesta uskladnenia
Hnuteľných vecí), ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese:
lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „KONKURZ SOME SLOVAKIA, s.r.o. - PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ".
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. Na účely tohto
verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň
nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného
vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi
doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú
prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového
konania sa na ne nebude prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže na jednu z
Hnuteľných vecí predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať.
Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania
oznámením výsledkom ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej
zmluvy so správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne, keď v ponuke záujemca musí presne špecifikovať, o ktorú
časť Hnuteľných vecí má záujem. Predmetom ponuky záujemcu o odkúpenie tak môže byť samostatne
ktorákoľvek z Hnuteľných vecí.
Podmienkou predaja konkrétnej Hnuteľnej veci je ponúknutie kúpnej ceny vo výške minimálne 40 % z
určenej súpisovej hodnoty danej Hnuteľnej veci s tým, že na ponuku s nižšou kúpnou cenou správca
nebude prihliadať a bude oprávnený takúto ponuku odmietnuť.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení
na adresu kancelárie správcu (Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK60 0900 0000 0051 4023 2914, BIC: GIBASKBX,
zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške - 10 % zo súpisovej hodnoty za Hnuteľné veci, o ktoré záujemca
danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri
právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude
pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno,
miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne
overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e. označenie Hnuteľných vecí, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
f. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
lsrecovery@lawservice.sk
g. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR,
h. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
j. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
k. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
l. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
m. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca
preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach verejného
ponukového konania. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky vyššie uvedené
podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky. Pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca,
ktorého ponuka bola doručená v skoršom poradí. Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne, pričom
záujemca je povinný v ponuke presne špecifikovať časť z Hnuteľných vecí, vo vzťahu ku ktorým podáva
ponuku. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za konkrétnu časť
Hnuteľných vecí (minimálne vo výške 40 % súpisovej hodnoty), pričom ponuky budú vyhodnocované vždy
individuálne vo vzťahu ku každej z Hnuteľných vecí samostatne. Správca je oprávnený odmietnuť neprimerane
nízke ponuky. Správca uzatvorí kúpne zmluvy s víťazmi ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude
zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia verejného ponukového konania.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K009238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartovicová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 0, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1959

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25K/36/2016 S1746-146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/36/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Daniel Poturnay, správca úpadcu: Irena Bartovicová, nar. 07.02.1959, obec Banka, týmto v zmysle § 101
ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKaR)
zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Všeobecná časť.
Konkurz na majetok úpadcu Irena Bartovicová, nar. 07.02.1959, bytom 921 01 Banka, bol vyhlásený 12.10.2016.
V priebehu konkurzu správca speňažil všetky súpisové zložky majetku úpadcu zapísané v Súpise všeobecnej
podstaty. Voči zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktorého zostavenie správca oznámil
v Obchodnom vestníku, neboli vznesené žiadne námietky.
Rozvrhová časť.
Celkový výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu: 9.030,77 €
Pohľadávky proti podstate: 4.343,70 €
Odmena správcu zo speňaženia: 1.076,02 €
Na uspokojenie konkurzných veriteľov: 2.544,88 €
Miera uspokojenia konkurzných veriteľov: 100 %
Jednotliví konkurzní veritelia budú uspokojení nasledovne:
1. Maurizio Rigoni, Via Po 20, Vicenza, Talianska republika, vo výške 670,- €,
2. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, vo výške 1.874,88 €.
Správca v zmysle § 101 ods. 1 ZKaR určuje lehotu na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov 20 dní od zverejnenia jeho návrhu v Obchodnom vestníku.
V Sládkovičove 28. januára 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K009239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Žovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievaly 149, 906 34 Prievaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/5/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/5/2019
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Martin Žovák, narodený 30.12.1975, trvale bytom 906 34 Prievaly 149 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: P. Pazmáňa
51/19, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 29.01.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K009240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Žovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievaly 149, 906 34 Prievaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/5/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/5/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Martin Žovák, narodený 30.12.1975, trvale bytom 906 34 Prievaly 149 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného Trnava, sp. zn. 28OdK/5/2019 zo dňa 21.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2019 dňa
28.01.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, Slovenská republika k číslu konania 28OdK/5/2019. 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
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splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Martin Žovák, narodený 30.12.1975, trvale bytom 906 34 Prievaly 149
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Trnava, No. 28OdK/5/2019 dated on 21st of January 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak republic No.
19/2019 on 28th of January 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: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, Slovak Republic to the No.
28OdK/5/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The 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
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must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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 Šali, dňa 29.01.2019
In Šaľa, on 29th of January 2019
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FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K009241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Žovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievaly 149, 906 34 Prievaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/5/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/5/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, správca úpadcu:
Martin Žovák, narodený 30.12.1975, trvale bytom 906 34 Prievaly 149 v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava, sp. zn. 28OdK/5/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu
úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729 1009
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
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 Šali, dňa 29.01.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K009242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Hraško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 232/4-3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/7/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/7/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Juraj Hraško, nar.
29.02.1974, bytom Školská 232/4-3, 017 01 Považská Bystrica, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom
na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/7/2019, týmto oznamuje, že účastníci konania o
oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu.
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Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 40OdK/7/2019 S1706 v kancelárii správcu:
JUDr. Peter Zajac, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, v pracovných dňoch od 9.00 do
11.00 hod. a od 12.00 do 16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na
uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0911 830 003 alebo e-mailom na judr.peter.zajac@gmail.com.
V Bánovciach nad Bebravou, dňa 29.01.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K009243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Hraško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 232/4-3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/7/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/7/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Juraj Hraško, nar.
29.02.1976, bytom Školská 232/4-3, 017 01 Považská Bystrica, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom
na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/7/2019, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
číslo účtu/IBAN: SK7009000000005031257696, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
poznámka: Juraj Hraško, kaucia na popretie pohľadávky 40OdK/7/2019
V Bánovciach nad Bebravou, dňa 29.01.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K009244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Hraško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 232/4-3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/7/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/7/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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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
22.01.2019, č.k. 40OdK/7/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 28.01.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Juraj Hraško, nar. 29.02.1976, bytom Školská 232/4-3, 017 01 Považská Bystrica (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. Peter Zajac,
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, k č. konania 40OdK/7/2019. 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
inštitúcii Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí
obsahovať nasledovné údaje:
i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
iii. 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;
iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
v. povaha pohľadávky;
vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
vii. 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
viii. 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
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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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
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.
JUDr. Peter Zajac, správca
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 from 22rd of January 2019, file No.
40OdK/7/2019 published in Commercial Journal on January 28, 2019, the bankruptcy has been declared on the
estate of debtor: Juraj Hraško, born 29.02.1976, res. Školská 232/4-3, 017 01 Považská Bystrica (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. Peter Zajac, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovak Republic, to the file No.
40OdK/7/2019. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the
standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading lodgement
of claims in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another
way, application must contain dates below:
i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
ii. 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;
iii. 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;
iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
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vii. 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
viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may reuire the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
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 o 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.
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.
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.
JUDr. Peter Zajac
Trustee
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K009245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Gálus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Karasiny 246/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/493/2018 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/493/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 17.01.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca 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 (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Július Gálus, nar. 19.09.1972, trvale
bytom Na Karasiny 246/5, 971 01 Prievidza, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/493/2018
zo dňa 06.12.2018 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Július Gálus, nar. 19.09.1972, trvale bytom Na
Karasiny 246/5, 971 01 Prievidza, sp. zn.40OdK/493/2018 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K009246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Valentová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 595/58, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/477/2018 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/477/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 17.01.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca 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 (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Patrícia Valentová, rod. Slezáková,
nar. 09.01.1987, trvale bytom Mýtna 595/58, 916 01 Stará Turá,, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp.
zn. 40OdK/477/2018 zo dňa 04.12.2018 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Patrícia Valentová, rod. Slezáková, nar.
09.01.1987, trvale bytom Mýtna 595/58, 916 01 Stará Turá, sp. zn.40OdK/477/2018 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca
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K009247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Laskovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 70/15, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/472/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/472/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len“ ZoKR“), zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty :
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku vlastnou činnosťou správcu v zmysle § 166 ZoKR,
vyjadrenia dlžníka vyplývajúce z úvodného stretnutia zo dňa 09.01.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do konkurznej podstaty.

JUDr. Karol Porubčin – správca

K009248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Laskovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 70/15, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/472/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/472/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marta Laskovičová, rod. Kučíková, nar. 17.02.1993,
trvale bytom ul. Športovcov 70/15, 018 64 Košeca, sp. zn. 38OdK/472/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZoKR“), oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
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V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K009249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andel Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica energetikov 190 / 13, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/241/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/241/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Kamil Andel, nar. 03.01.1968, trvale bytom Energetikov 190/13, 971 01
Prievidza, Slovenská republika, v zmysle § 167l ods 3. a primerane podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do Zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka, prihláška ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, teda po 17.09.2018 :
Veriteľ :
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.
So sídlom:

Československé armády 954/61
Hradec Králové
Česká republika
IČO: 24 785 199

Prihlásená suma: 852,07 €

Deň doručenia prihlášky: 22.01.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zápisu do Zoznamu pohľadávok 22.01.2019
V Púchove, 28.01.2019

Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K009250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.S. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 2450/31, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 347 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/10/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/10/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov úpadcu B.S. s.r.o., so sídlom Mateja Bela 2450/31, 911 08 Trenčín, IČO:
36 347 221, zapísaného v Obchodnom vestníku Okresného súdu Trenčín Sro, vložka číslo 15978/R
Dátum konania: 25.1.2019 o 12,00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13 v Považskej Bystrici
Prítomní:
predseda schôdze JUDr. Peter Frajt, správca
zapisovateľka Jana Križánková
Prítomní veritelia:
- IMPULS-LEASING Slovakia ................................. počet hlasov 17.775
- Ing. František Ondruška......................................... počet hlasov 264.622
Celkový počet hlasov prítomných veriteľov: 282.397
Nadpolovičná väčšina hlasov prítomných veriteľov potrebná na prijatie uznesenia: 141.199
Priebeh schôdze:
Správca konštatuje, že prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná.
1.
Správa o stave konkurzu a činnosti správcu: Správca informoval prítomných konkurzných veriteľov
o svojej činnosti do konania prvej schôdze veriteľov, oznámil prítomným veriteľom, že celková výška prihlásených
pohľadávok ku dňu konania 1. schôdze je 3.393.305,51 eur, z toho celková zistená suma prihlásených
pohľadávok oprávnených hlasovať je 3.387.408,11 eur. Správca ďalej informoval prítomných veriteľov o súpise
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu.
2.
Rozhodovanie o výmene správcu: Žiaden z prítomných veriteľov nepredniesol návrh na zvolenie nového
správcu.
3.
Voľba Veriteľského výboru: Predseda schôdze skonštatoval, že sú prítomní iba dvaja veritelia, preto nie je
možné zvoliť trojčlenný veriteľský výbor. V súlade s ustanovením § 37 ods. 1/ ZKR pôsobnosť veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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až do jeho zvolenia bude vykonávať súd.
Prvá schôdza veriteľov skončená o 12,30 hod.
V Považskej Bystrici, dňa 25.1.2019
JUDr. Peter Frajt, správca

K009251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myjava 907 01, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/464/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/464/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Ivan Polák, nar. 10.06.1976, trvale bytom 907 01 Myjava týmto
oznamuje, že dňa 24.01.2019 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná prihláška pohľadávky veriteľa Secapital S.
á. r. L., Avenue Charles de Gaulle 2, Luxembourg, IČO: 108305, a to 1 pohľadávka v celkovej výške spolu 681,12
Eur, ktorá prihláška pohľadávky bola do kancelárie správcu doručená po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.

V Považskej Bystrici, dňa 28.01.2019

JUDr. Róbert Fatura, správca

K009252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2668 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1975
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/496/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/496/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 14.8.2018, zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR a z výpovede dlžníka zo dňa 18.1.2019, bolo zistené, že dlžník
nevlastní žiaden majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v 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 Rastislav Lacko, nar. 15. decembra 1975, trvale bytom
Ciglianska Cesta 2668/6, 971 01 Prievidza končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Rastislav Lacko, nar. 15. decembra 1975, trvale
bytom Ciglianska Cesta 2668/6, 971 01 Prievidza v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 28.1.2019

K009253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sadák Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Myjava 339, 907 01 Stará Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/486/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/486/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty Dlžníka Milan SADÁK – 22OdK/486/2018
HNUTEĽNÁ VEC: 1.
popis: osobný automobil TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4 TERRA
evidenčné číslo: MY-753-BF

rok výroby: 2001
VIN číslo: SB172BBN00E008657

stav opotrebovanosti: použité
súpisová hodnota: 400,00,-EUR

Iná majetková hodnota: 2.
typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota
súpisová hodnota majetku /aj mena/: 20.000,00,-EUR

názov: peňažná pohľadávka dlžník Igor Husárik

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Iná majetková hodnota: 3.
typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota
súpisová hodnota majetku /aj mena/: 8.000,00,-EUR

názov: peňažná pohľadávka dlžník Igor Husárik

spoluvlastnícky podiel: 1/1

v Považskej Bystrici 28.01.2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K009254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sadák Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Myjava 339, 907 01 Stará Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/486/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/486/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Milan SADÁK – 22OdK/486/2018
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V konkurze Dlžníka Milan Sadák, nar. 27.08.1987, trvale bytom 907 01 Stará Myjava 339, občan SR na základe
vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.
v Považskej Bystrici, 28.01.2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K009255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Petic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V.B.Nedožerského 70/189, 972 12 Nedožery- Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/471/2018 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38 OdK/471/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR sa do zoznamu pohľadávok zapisuje pohľadávka veriteľa:
- Slovenská konsolidačná a.s..
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
Prihlásená suma : 912,99 Eur

K009256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mego
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatovská 2376, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 597 531
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/59/2011/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/59/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti, správca úpadcu: Vladimír Mego, s miestom podnikania Zlatovská 2376, Trenčín, IČO: 34 597 531
(ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZKR“) zverejňuje návrh
konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty.
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Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov - všeobecná časť

Časový
údaj

20.12.2011

26.1.2012

17.2.2012

13.3.2012

13.4.2012

23.5.2012

5.6.2012

25.6.2012

27.6.2012

23.7.2012

23.8.2012

17.9.2012

3.10.2012

3.10.2012

6.2.2015

14.7.2016

OPIS PRIEBEHU KONKURZNÉHO KONANIA S OHĽADOM NA VŠEOBECNÚ PODSTATU
Právne významná
Poznámky
skutočnosť
Uznesením Okresného
súdu Trenčín zo dňa
20.12.2011 spis. zn.:
Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 247/2011 zo dňa 27.12.2011.
28K/59/2011, bol
vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu
Súpis majetku patriaceho
Uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 18/2012
do všeobecnej podstaty
Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o
Peňažná pohľadávka (60,00 EUR)
novú súpisovú zložku
majetku
Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o
Peňažná pohľadávka (60,00 EUR)
novú súpisovú zložku
majetku
Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o
Peňažná pohľadávka (60,00 EUR)
novú súpisovú zložku
majetku
Uloženie záväzného
pokynu na speňaženie
hnuteľného majetku
úpadcu
Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o
Peňažná pohľadávka (60,00 EUR)
novú súpisovú zložku
majetku
Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o
Zrážka zo mzdy (47,74 EUR)
novú súpisovú zložku
majetku
Vyhlásenie verejného
ponukového konania na
Uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 123/2012
predaj hnuteľného
majetku
Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o
Peňažné pohľadávky 2x60 EUR
novú súpisovú zložku
majetku
Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o
Nájomné za hnuteľné veci za mesiac 7/2012
novú súpisovú zložku
majetku
Vylúčenie súpisových
zásoby tovaru reštaurácie
zložiek majetku
Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o
Nájomné za hnuteľné veci za mesiac 8/2012
novú súpisovú zložku
majetku
Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o
Nájomné za hnuteľné veci za obdobie 1-12.09.2012
novú súpisovú zložku
majetku
Vylúčenie súpisových
Nárok na vyrovnací podiel v spoločnosti MEGO, s.r.o.
zložiek majetku
Byt č. 23, nachádzajúci sa na 5. posch., vchod 26A bytový dom so súp. č.: 6968 na parc. č.: 2315/539,
2315/541, zapísaný na LV č. 9131, katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín, vedené
Správou katastra Trenčín, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1 a podiel na spoločných
Dobrovoľná dražba
priestoroch o veľkosti4581/484156 pripadajúci k bytu. Parc. č.: 2315/85 o výmere 336 m2, zastavané
majetku patriaceho do
plochy a nádvoria, parc. č. 2315/539 o výmere 946 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č.:
oddelenej podstaty
2315/540 o výmere 93 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č.: 2315/541 o výmere 61 m2,
zastavané plochy a nádvoria, parc. č.: 2315/542 o výmere 11 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcely
registra „C“, zapísané na LV č. 9219, vedené Správou katastra Trenčín, okres: Trenčín, obec: Trenčín,
kat. úz.: Trenčín, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 4518/484156.
Podaná žaloba o určenie
neplatnosti dobrovoľnej
dražby zo dňa
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dražby zo dňa
14.07.2016, sp. zn.:
14C/144/2016, žalobca:
Zuzana Malíková
Zamietnutá žaloba o
určenie neplatnosti
13.9.2017 dražby vedená Okresným
súdom Trenčín, sp. zn.:
14C/144/2016
26.7.2016

Konečný rozvrh výťažku získaného vo všeobecnej podstate- ROZVRHOVÁ ČASŤ
Označenie a rozpis speňaženého majetku vo všeobecnej podstate
Označenie
Označenie zložky
Popis zložky súpisu
Spôsob
nadobúdateľ Výťažok
súpisu majetku
majetku
speňaženia
a
Miroslava
Príves nákladný, dátum
Fraňová,
zaradenia 2002, výrobné
dátum
Verejné
číslo U5GV040522101465,
narodenia
Hnuteľný majetok
ponukové
90,00 €
EČ: TN-160YC,
10.03.1981,
konanie
spoluvlastnícky podiel
trvale bytom
Úpadcu 1/1
Hodžova
1490/ Trenčín
Miroslava
Eleketrická registračná
Fraňová,
pokladňa EURO 2500,
dátum
Verejné
dátum zaradenia 2008,
narodenia
Hnuteľný majetok
ponukové
30,00 €
výrobné číslo: LF1 000 21 R,
10.03.1981,
konanie
EČ: 476/8, spoluvlastnícky
trvale bytom
podiel Úpadcu 1/1
Hodžova
1490/ Trenčín
Miroslava
El. registračná pokladňa
Fraňová,
EURO 1000, dátum
dátum
Verejné
zaradenia 2004, výrobné
narodenia
Hnuteľný majetok
ponukové
10,00 €
číslo: EG4004639, EČ:
10.03.1981,
konanie
584/04, spoluvlastnícky
trvale bytom
podiel Úpadcu 1/1
Hodžova
1490/ Trenčín
Miroslava
Fraňová,
Zaradenie kuchyne, dátum
dátum
zaradenia 2005, evidenčné
Verejné
narodenia
Hnuteľný majetok číslo: LZ411879000,
ponukové
420,00 €
10.03.1981,
spoluvlastnícky podiel
konanie
trvale bytom
Úpadcu 1/1
Hodžova
1490/ Trenčín
Miroslava
Fraňová,
Zaradenie kuchyne, dátum
dátum
zaradenia 2007, evidenčné
Verejné
narodenia
Hnuteľný majetok číslo: 328/07, 657/07,
ponukové
210,00 €
10.03.1981,
spoluvlastnícky podiel
konanie
trvale bytom
Úpadcu 1/1
Hodžova
1490/ Trenčín
Nájomné za mesiace
01.02.2012 -12.09.2012 za
prenájom hnuteľných vecí
Peňažná pohľadávka
Vymoženie
_
419,92 €
poskytnuté v zmysle zmluvy
o nájme hnuteľných vecí zo
dňa 23.12.2011
Peňažná pohľadávka Zrážky zo mzdy
Vymoženie
_
2 194,27 €
Zabezpečeni
Peňažná pohľadávka Bankové úroky
_
3,51 €
e
Spolu rozvrhovaný výťažok
3 377,70 €
Učrčenie podielu všeobecnej podstaty uspokojvanej týmto rozvrhom na pohľadávkach
proti podstate
Hodnota výťažku získaného v rámci speňažovania majetku Úpadcu
3 377,70 €
Hodnota výťažku získaného v rámci speňažovania všeobecnej podstaty úpadcu,
3 377,70 €
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ktorý je týmto ropzvrhom uspokojovaný
Podiel výťažku všeobecnej podstaty rozvrhovanej týmto rozvrhom na úhrade
pohľadávok proti podstate v %

Deň vydania: 31.01.2019

3 377,70 €
100,00%

Označenie a rozpis pohľadávok proti podstate, z ktorej sa realizuje rozvrh výťažku

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Veriteľ

Fakturácia za energie
mesiac december 2011
fakt.č. 2011046

MEGO, s.r.o.

Suma
Celková pohľadávky
Dátum
Dátum
Dôvod a rozsah
suma
proti
Priradená k
vzniku
úhrady
priradenia k
pohľadávk podstate
podstate
pohľadávky pohľadávky
oddelenej podstate
y proti
priradená k
podstaty rozvrhovane
j podstate
Všeobecná
popretá pohľadávka 1 197,91 €
podstata

31.12.2012

Daňový úrad TN

DPH 4. kvartál 2011

27.12.2011

Daňový úrad TN

DPH 01/2012

31.1.2012

UniCredit Bank
Slovakia, a.s.

spoplatnenie žiadosti o
poskytnutie súčinnosti

16.1.2012

30.1.2012

OTP Banka Slovensko, spoplatnenie žiadosti o
a.s.
poskytnutie súčinnosti

13.1.2012

27.1.2012

Poštová banka, a.s.

spoplatnenie žiadosti o
poskytnutie súčinnosti

13.1.2012

27.1.2012

Prima banka
Slovensko, a.s.

spoplatnenie žiadosti o
poskytnutie súčinnosti

13.1.2012

20.1.2012

Tatra banka, a.s.

spoplatnenie žiadosti o
poskytnutie súčinnosti

10.1.2012

24.1.2012

Komerční banka, a.s.

spoplatnenie žiadosti o
poskytnutie súčinnosti

12.1.2012

26.1.2012

Slovenská sporiteľňa, spoplatnenie žiadosti o
a.s.
poskytnutie súčinnosti

16.1.2012

31.1.2012

Československá
spoplatnenie žiadosti o
obchodná banka, a.s. poskytnutie súčinnosti

10.1.2012

24.1.2012

VOLKSBANK
Slovenko, a.s.

9.1.2012

23.1.2012

spoplatnenie žiadosti o
poskytnutie súčinnosti

Slovenská
konsolidačná, a.s.
(pôvodný veriteľ:
Sociálna Poisťovňa)
Slovenská
konsolidačná, a.s.
(pôvodný veriteľ:
Sociálna Poisťovňa)
Slovenská
konsolidačná, a.s.
(pôvodný veriteľ:
Sociálna Poisťovňa)
Slovenská
konsolidačná, a.s.

nezaplatené poistné za
zamestnávateľa Pohľadávka 30.11.2011
1

30.12.2011

nezaplatené poistné za
zamestnávateľa Pohľadávka 31.12.2011
2

30.1.2012

nezaplatené poistné za
zamestnávateľa Pohľadávka 31.1.2012
3

29.2.2012

nezaplatené poistné za
samostatne zárobkovo činnú 31.12.2011

9.1.2012

súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
137,11 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
10,00 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
9,96 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
15,94 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
19,12 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
19,92 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
15,94 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
43,80 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
24,00 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
30,00 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
35,00 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
322,45 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
317,64 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
350,74 €
podstata ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná speňaženievšeobecn
109,07 €

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

193

0,00 €

10,90 €

0,80 €

0,79 €

1,27 €

1,52 €

1,58 €

1,27 €

3,48 €

1,91 €

2,39 €

2,78 €

25,63 €

25,25 €

27,88 €

8,67 €
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(pôvodný veriteľ:
Sociálna Poisťovňa)
Slovenská
konsolidačná, a.s.
(pôvodný veriteľ:
Sociálna Poisťovňa)
Slovenská
konsolidačná, a.s.
(pôvodný veriteľ:
Sociálna Poisťovňa)
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samostatne zárobkovo činnú 31.12.2011
osobu Pohľadávka 4

9.1.2012

podstata

nezaplatené poistné za
samostatne zárobkovo činnú 31.1.2012
osobu Pohľadávka 5

8.2.2012

Všeobecná
podstata

nezaplatené poistné za
samostatne zárobkovo činnú 29.2.2012
osobu Pohľadávka 6

8.3.2012

Všeobecná
podstata

26.3.2012

Všeobecná
podstata

Daňový úrad TN

DPH 02/2012

29.2.2012

Daňový úrad TN

Daň z príjmu za rok 2011

31.12.2011

Daňový úrad TN

Hlásenie o vyúčtovaní dane
a o úhrne príjmov zo závislej
činnosti, o zrazených
preddavkoch na daň a o
26.3.2012
daňovom bonuse za
zdaňovacie obdobie r. 2011,
č. 2/02859122/2012

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

31.3.2012

31.3.2012

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

30.4.2012

30.4.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

3.1.2012

3.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

3.1.2012

3.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

10.1.2012

10.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

10.1.2012

10.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

11.1.2012

11.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

19.1.2012

19.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

23.1.2012

23.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

24.1.2012

24.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

25.1.2012

25.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

25.1.2012

25.1.2012

Všeobecná
podstata

2.4.2012

Deň vydania: 31.01.2019
ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženievšeobecn
ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženievšeobecn
ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženievšeobecn
ej podstaty v rozsahu
7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženievšeobecn
ej podstaty v rozsahu
7,95 %

109,07 €

8,67 €

112,66 €

8,96 €

112,66 €

8,96 €

10,00 €

0,80 €

2 172,03 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňažovanie
285,71 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 100,00 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

285,71 €

5,00 €

0,40 €

5,00 €

0,40 €

1,40 €

0,11 €

6,00 €

0,48 €

2,00 €

0,16 €

1,20 €

0,10 €

1,20 €

0,10 €

0,40 €

0,03 €

1,10 €

0,09 €

1,60 €

0,13 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €
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Slovenská pošta, a. s. poštovné

26.1.2012

26.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

30.1.2012

30.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

31.1.2012

31.1.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

1.2.2012

1.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

1.2.2012

1.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

2.2.2012

2.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

3.2.2012

3.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

7.2.2012

7.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

7.2.2012

7.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

7.2.2012

7.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

8.2.2012

8.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

9.2.2012

9.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

10.2.2012

10.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

10.2.2012

10.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

13.2.2012

13.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

14.2.2012

14.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

22.2.2012

22.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

24.2.2012

24.2.2012

Deň vydania: 31.01.2019

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie

1,20 €

0,10 €

1,40 €

0,11 €

1,20 €

0,10 €

1,00 €

0,08 €

1,60 €

0,13 €

1,20 €

0,10 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

4,00 €

0,32 €

1,20 €

0,10 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €
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Slovenská pošta, a. s. poštovné

27.2.2012

27.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

27.2.2012

27.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

29.2.2012

29.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

29.2.2012

29.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

29.2.2012

29.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

29.2.2012

29.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

29.2.2012

29.2.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

1.3.2012

1.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

5.3.2012

5.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

6.3.2012

6.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

6.3.2012

6.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

7.3.2012

7.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

7.3.2012

7.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

7.3.2012

7.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

12.3.2012

12.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

13.3.2012

13.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

13.3.2012

13.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

20.3.2012

20.3.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

26.3.2012

26.3.2012

Deň vydania: 31.01.2019

Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty

1,40 €

0,11 €

1,00 €

0,08 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

1,00 €

0,08 €

1,40 €

0,11 €

0,40 €

0,03 €

1,40 €

0,11 €

1,10 €

0,09 €

1,10 €

0,09 €

1,40 €

0,11 €

1,20 €

0,10 €

1,80 €

0,14 €

1,80 €

0,14 €

1,00 €

0,08 €

1,40 €

0,11 €

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

196

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovenská pošta, a. s. poštovné

30.3.2012

30.3.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

2.4.2012

2.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

4.4.2012

4.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

10.4.2012

10.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

11.4.2012

11.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

16.4.2012

16.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

16.4.2012

16.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

16.4.2012

16.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

18.4.2012

18.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

23.4.2012

23.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

23.4.2012

23.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

23.4.2012

23.4.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

25.4.2012

25.4.2012

Všeobecná
podstata

Neodvedené preddavky za
Všeobecná zdravotná
december 2011, január
poisťovňa, a.s.
2012, február 2012

16.5.2012

16.5.2012

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

31.5.2012

31.5.2012

Všeobecná
podstata

Petit Press, a.s.

Inzerát v novinách

18.6.2012

25.6.2012

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

30.6.2012

30.6.2012

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

31.7.2012

31.7.2012

Všeobecná
podstata

Deň vydania: 31.01.2019
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

1,40 €

0,11 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

0,40 €

0,03 €

0,60 €

0,05 €

1,20 €

0,10 €

1,50 €

0,12 €

1,50 €

0,12 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,40 €

0,11 €

320,21 €

5,00 €

126,90 €

0,40 €

10,09 €

5,00 €

0,40 €

5,00 €

0,40 €
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25,46 €

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovenská pošta, a. s. poštovné

22.5.2012

22.5.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

22.5.2012

22.5.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

22.5.2012

22.5.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

23.5.2012

23.5.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

29.5.2012

29.5.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

30.5.2012

30.5.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

30.5.2012

30.5.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

31.5.2012

31.5.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

1.6.2012

1.6.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

5.6.2012

5.6.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

19.6.2012

19.6.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

20.6.2012

20.6.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

20.6.2012

20.6.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

21.6.2012

21.6.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

21.6.2012

21.6.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

21.6.2012

21.6.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

25.6.2012

25.6.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

4.7.2012

4.7.2012

Deň vydania: 31.01.2019

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie

1,00 €

0,08 €

0,40 €

0,03 €

0,40 €

0,03 €

0,40 €

0,03 €

1,00 €

0,08 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

1,20 €

0,10 €

1,40 €

0,11 €

1,50 €

0,12 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,40 €

0,11 €

1,10 €

0,09 €
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Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovenská pošta, a. s. poštovné

10.7.2012

10.7.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

16.7.2012

16.7.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

16.7.2012

16.7.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

20.7.2012

20.7.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

20.7.2012

20.7.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

24.7.2012

24.7.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

25.7.2012

25.7.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

16.8.2012

16.8.2012

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

31.8.2012

31.8.2012

Finsal s.r.o.

FA č. 120100004 za
poskytnuté služby

23.9.2012

7.10.2012

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

29.9.2012

29.9.2012

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

31.10.2012

31.10.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

4.9.2012

4.9.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

6.9.2012

6.9.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

17.9.2012

17.9.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

18.9.2012

18.9.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

25.9.2012

25.9.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

26.9.2012

26.9.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

28.9.2012

28.9.2012

Deň vydania: 31.01.2019

Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty

1,20 €

0,10 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

1,10 €

0,09 €

1,50 €

0,12 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

0,40 €

0,03 €

5,00 €

0,40 €

100,00 €

7,95 €

5,00 €

0,40 €

5,00 €

0,40 €

1,30 €

0,10 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

15,29 €

1,22 €

1,30 €

0,10 €

1,40 €

0,11 €

1,00 €

0,08 €
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Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovenská pošta, a. s. poštovné

28.9.2012

28.9.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

28.9.2012

28.9.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

28.9.2012

28.9.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

10.10.2012

10.10.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

10.10.2012

10.10.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

18.10.2012

18.10.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

18.10.2012

18.10.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

24.10.2012

24.10.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

20.11.2012

20.11.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

22.11.2012

22.11.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

22.11.2012

22.11.2012

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

30.11.2012

30.11.2012

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

Oprava úrokov

30.11.2012

30.11.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

4.12.2012

4.12.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

4.12.2012

4.12.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. Poštovné

5.12.2012

5.12.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

10.12.2012

10.12.2012

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a. s. poštovné

10.12.2012

10.12.2012

Všeobecná
podstata

Deň vydania: 31.01.2019
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,00 €

0,08 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

1,00 €

0,08 €

0,80 €

0,06 €

0,40 €

0,03 €

1,60 €

0,13 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €

5,00 €

0,40 €

0,01 €

0,00 €

1,20 €

0,10 €

1,70 €

0,14 €

0,40 €

0,03 €

1,40 €

0,11 €

1,40 €

0,11 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovenská pošta, a. s. poštovné

11.12.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

11.12.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

11.12.2012

Slovenská pošta, a. s. poštovné

17.12.2012

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
11.12.2012
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
11.12.2012
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
17.12.2012
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
11.12.2012

Neodvedené preddavky za
obdobie 1.1.2011 Všeobecná zdravotná
31.12.2011 vo výške 982,81 12.12.2012
poisťovňa, a.s.
€, uznané iba vo výške 8,08
€
Slovenská pošta, a. s. poštovné

19.12.2012

Tatra banka, a.s.

31.12.2012

Poplatok za balík

Slovenská pošta, a. s. poštovné

8.1.2013

Slovenská pošta, a. s. poštovné

15.1.2013

Slovenská pošta, a. s. poštovné

22.1.2013

Notársky úrad, JUDr.
Magdaléna Čížová

splnomocnenie

31.1.2013

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

31.1.2013

Slovenská pošta, a. s. poštovné

25.2.2013

Slovenská pošta, a. s. poštovné

25.2.2013

Slovenská pošta,a.s.

poštovné

12.3.2013

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

28.2.2013

Slovenská pošta,a.s.

poštovné

15.3.2013

Slovenská pošta,a.s.

poštovné

25.3.2013

Deň vydania: 31.01.2019

0,40 €

0,03 €

0,40 €

0,03 €

0,40 €

0,03 €

0,40 €

0,03 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
8,08 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

0,64 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
19.12.2012
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.12.2012
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
8.1.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
15.1.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
22.1.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.1.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.1.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
25.2.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
25.2.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
12.3.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
28.2.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
15.3.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
25.3.2013
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

0,40 €

0,03 €

5,00 €

0,40 €

1,30 €

0,10 €

1,65 €

0,13 €

0,45 €

0,04 €

2,87 €

0,23 €

5,00 €

0,40 €

1,50 €

0,12 €

1,50 €

0,12 €

1,45 €

0,12 €

5,00 €

0,40 €

2,05 €

0,16 €

1,50 €

0,12 €
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Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

31.3.2013

31.3.2013

Slovenská pošta,a.s.

poštovné

2.4.2013

2.4.2013

Notársky úrad JUDr.
Dezider Ravluk

Splnomocnenie

10.4.2013

10.4.2013

Slovenská pošta,a.s.

poštovné

10.4.2013

10.4.2013

Slovenská pošta,a.s.

poštovné

10.4.2013

10.4.2013

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

30.4.2013

30.4.2013

Tatra banka, a.s.

Poplatok za IB dialog

30.4.2013

30.4.2013

Slovenská pošta,a.s.

poštovné

30.5.2013

30.5.2013

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

31.5.2013

31.5.2013

Tatra banka, a.s.

Poplatok za IB dialog

31.5.2013

31.5.2013

Tatra banka, a.s.

Poplatok za balík

30.6.2013

30.6.2013

Tatra banka, a.s.

Poplatok za IB dialog

30.6.2013

30.6.2013

Tatra banka, a.s.

Poplatok za transakcie

30.6.2013

30.6.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.7.2013

31.7.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB dialog

31.7.2013

31.7.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.8.2013

31.8.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB dialog

31.8.2013

31.8.2013

Slovenská pošta,a.s.

poštovné

10.9.2013

10.9.2013

Deň vydania: 31.01.2019

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie

5,00 €

0,40 €

1,45 €

0,12 €

2,87 €

0,23 €

1,45 €

0,12 €

1,10 €

0,09 €

4,00 €

0,32 €

0,30 €

0,02 €

0,65 €

0,05 €

4,00 €

0,32 €

0,30 €

0,02 €

4,00 €

0,32 €

0,30 €

0,02 €

0,17 €

0,01 €

4,00 €

0,32 €

0,30 €

0,02 €

4,00 €

0,32 €

0,30 €

0,02 €

1,50 €

0,12 €
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Slovenská pošta,a.s.

poštovné

26.9.2013

26.9.2013

Tatra banka, a.s.

Poplatok za transakcie

30.9.2013

30.9.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB dialog

30.9.2013

30.9.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

30.9.2013

30.9.2013

HMG Recovery, k.s.

poštovné- (OS TNPredloženie aktualizácie
konečného zoznamu
pohľadávok)

4.11.2013

4.11.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB dialog

31.10.2013

31.10.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.10.2013

31.10.2013

HMG Recovery, k.s.

poštovné- (SLSP-Správa
XVII o stave kk a činnosti
správcu)

6.11.2013

6.11.2013

HMG Recovery, k.s.

poštovné- (Okresný úrad
Trenčín-ŽOPS)

13.11.2013

13.11.2013

KOM-BYT,s.r.o.

predpis zálohových platieb
za obdobie od 28.12.2011
až 31.10.2013 pre byt vo
vchode 26A

31.10.2013

31.10.2013

HMG Recovery, k.s.

poštovné- (KOM-BYT, s.r.o.Odpoveď na prihlásenie
20.11.2013
pohľadávok proti podstate)

20.11.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB dialog

30.11.2013

30.11.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

30.11.2013

30.11.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB dialog

31.12.2013

31.12.2013

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.12.2013

31.12.2013

HMG Recovery, k.s.

poštovné- (OS TNOspravedlnenie neúčasti na 9.1.2014
pojednávaní)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (SLSP - správa)

29.1.2014

29.1.2014

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB dialog

31.1.2014

31.1.2014

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.1.2014

31.1.2014

9.1.2014

Deň vydania: 31.01.2019

Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty

0,45 €

0,04 €

0,17 €

0,01 €

0,30 €

0,02 €

4,00 €

0,32 €

1,45 €

0,12 €

0,30 €

0,02 €

4,00 €

0,32 €

0,45 €

0,04 €

1,70 €

0,14 €

1 391,60 €

0,00 €

1,10 €

0,09 €

0,30 €

0,02 €

4,00 €

0,32 €

0,30 €

0,02 €

4,00 €

0,32 €

1,30 €

0,10 €

1,25 €

0,10 €

0,30 €

0,02 €

4,00 €

0,32 €
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Tatra banka, a.s.

Poplatok za transakciu

31.1.2014

31.1.2014

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB dialog

28.2.2014

28.2.2014

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

28.2.2014

28.2.2014

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB dialog

31.3.2014

31.3.2014

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.3.2014

31.3.2014

Všeobecná
podstata

HMG Recovery, k.s.

poštovné- (KR PZ TNOdpoveď na žiadosť o
zaslanie listinných
podkladov)

1.4.2014

1.4.2014

Všeobecná
podstata

KOM-BYT,s.r.o.

neuhradené zálohové platby
za byt -Vladimír Mego byt č. 31.10.2013
26B

31.10.2013

Všeobecná
podstata

HMG Recovery, k.s.

poštovné- (KOM-BYT, s.r.o.Oznámenie o neprihliadaní 9.4.2014
na prihlášku)

9.4.2014

Všeobecná
podstata

HMG Recovery, k.s.

poštovné- (KOM-BYT, s.r.o.Odpoveď na prihlásenie
9.4.2014
pohľadávok proti podstate)

9.4.2014

Všeobecná
podstata

14.3.2014

14.3.2014

Všeobecná
podstata

neodvedenie poistného na
Všeobecná zdravotná
zdravotné poistenie - ročné
poisťovňa, a.s.
zútovanie za rok 2012

Finsal s.r.o.

Fa za účtovnícke služby č.
140100004

15.4.2014

29.4.2014

Všeobecná
podstata

HMG Recovery, k.s.

poštovné- (SLSP-Priebežná
16.4.2014
správa správcu)

16.4.2014

Všeobecná
podstata

HMG Recovery, k.s.

poštovné- (MEGO, s.r.o.ŽOPS)

24.4.2014

24.4.2014

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

Poplatok za IB dialog

30.4.2014

30.4.2014

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

Poplatok za transakcie

30.4.2014

30.4.2014

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

30.4.2014

30.4.2014

Všeobecná
podstata

21.5.2014

Všeobecná
podstata

21.5.2014

Všeobecná
podstata

KOM-BYT,s.r.o.

KOM-BYT,s.r.o.

predpis zálohových platieb
za obdobie mesiacov
21.5.2014
november 2013 až apríl
2014 pre byt vo vchode 26A
predpis zálohových platieb
za obdobie mesiacov
21.5.2014
november 2013 až apríl
2014 pre byt vo vchode 26B

Deň vydania: 31.01.2019
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %

0,17 €

0,01 €

0,30 €

0,02 €

4,00 €

0,32 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

1,10 €

0,09 €

1 581,12 €

0,00 €

1,50 €

0,12 €

1,50 €

0,12 €

1,73 €

0,14 €

100,00 €

7,95 €

1,25 €

0,10 €

1,50 €

0,12 €

1,00 €

0,08 €

1,08 €

0,09 €

5,00 €

0,40 €

373,98 €

0,00 €

497,10 €

0,00 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Okresný súd
Trenčín - Vyjadrenie
36Cbi/31/2012)

27.5.2014

27.5.2014

Tatra banka, a.s.

Poplatok za IB

30.6.2014

30.6.2014

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

30.6.2014

30.6.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (SLSP - Priebežná
správa správcu veriteľlom o 9.7.2014
stave KK)

Tatra banka, a.s.

úroky

31.5.2014

31.5.2014

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.5.2014

31.5.2014

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB

31.5.2014

31.5.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (žiadosť o
nairadenie pojednávania)

29.7.2014

29.7.2014

Tatra banka, a.s.

Poplatky za transakcie

31.7.2014

31.7.2014

Tatra banka, a.s.

Poplatok za IB

31.7.2014

31.7.2014

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.7.2014

31.7.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Mego - Malíková Výzva na úhradu zrážok zo 12.8.2014
mzdy)

12.8.2014

Tatra banka, a.s.

Poplatok za IB

30.8.2014

30.8.2014

Tatra banka, a.s.

Poplatky za transakcie

30.8.2014

30.8.2014

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

30.8.2014

30.8.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Zuzana Malíková
5.9.2014
- ŽOPS)

KOM-BYT,s.r.o.

KOM-BYT,s.r.o.

predpis zálohových platieb
za služby spojené s
užívaním bytu za obdobie
mesiacov máj 2014 až
august 2014 pre byt vo
vchode 26B
predpis zálohových platieb
za služby spojené s
užívaním bytu za obdobie

9.7.2014

5.9.2014

10.9.2014

10.9.2014

10.9.2014

10.9.2014

Deň vydania: 31.01.2019

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

2,05 €

0,16 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

1,25 €

0,10 €

0,01 €

0,00 €

5,00 €

0,40 €

1,00 €

0,08 €

1,10 €

0,09 €

0,18 €

0,01 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

1,50 €

0,00 €

1,00 €

0,08 €

1,26 €

0,10 €

5,00 €

0,40 €

1,50 €

0,12 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
331,40 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %

Všeobecná

súvisí s nákladmi na
speňaženie

249,32 €
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KOM-BYT,s.r.o.

mesiacov máj 2014 až
august 2014 pre byt vo
vchode 26A

Konkurzy a reštrukturalizácie
10.9.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OR PZ Trenčín ŽOPS)

19.9.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Vladimír Mego ŽOPS)

19.9.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Zuzana Malíková
22.9.2014
- ŽOPS opätovná)

Tatra banka, a.s.

Poplatok za IB

30.9.2014

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

30.9.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (SLSP - Priebežná
správa správcu veriteľlom o 9.10.2014
stave KK)

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.10.2014

Tatra banka, a.s.

Poplatok za IB

31.10.2014

Tatra banka, a.s.

Poplatky za transakcie

31.10.2014

HMG Recovery, k.s.

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS Trenčín Žiadosť o vyznačenie
doložky právoplatnosti a
11.11.2014
vykonateľnosti
36Cbi/31/2012)
poštovné (SLSP - Žiadosť o
udelenie súhlasu s
11.11.2014
vylúčením majetku zo súpisu
majetku Úpadcu)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (MEGO - ŽOPS)

2.12.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS Trenčín - Ozn.
o zrušení správcovskej
5.12.2014
kancelárie)

Daňový úrad Trenčín

Rozhodnutie č.
9300303/5/5299852/2014/La
4.12.2014
m - úrok z omeškania za
obdobie január 2012

HMG Recovery, k.s.

poštovné (DÚ Trenčín - Ozn.
o vylúčení pohľ. z
11.12.2014
uspokojenia v konkurze)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS Trenčín Vyjadrenie k odvolaniu
žalobcu zo dň 10.12.2014 39Cbi/9/2012)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (SLSP - Priebežná
správa správcu veriteľlom o 7.1.2015
stave KK)

30.12.2014

10.9.2014

Deň vydania: 31.01.2019
249,32 €

0,00 €

1,50 €

0,12 €

1,50 €

0,12 €

1,50 €

0,12 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

1,25 €

0,10 €

5,00 €

0,40 €

1,00 €

0,08 €

0,18 €

0,01 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
11.11.2014
1,85 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

0,15 €

podstata

všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
19.9.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
19.9.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
22.9.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
30.9.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
30.9.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
9.10.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.10.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.10.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.10.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
11.11.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
2.12.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
5.12.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
25.12.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
11.12.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
30.12.2014
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
7.1.2015
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie

1,65 €

0,13 €

1,50 €

0,12 €

1,50 €

0,12 €

25,80 €

2,05 €

1,50 €

0,12 €

1,50 €

0,12 €

1,50 €

0,12 €

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

206

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Tatra banka, a.s.

Poplatky za transakcie

31.12.2014

31.12.2014

Tatra banka, a.s.

Poplatok za IB

31.12.2014

31.12.2014

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.12.2014

31.12.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS TN - Zaslanie
odpisu z evidencie
15.1.2015
pohľadávok proti podstate)

15.1.2015

Tatra banka, a.s.

Poplatky za transakcie

31.1.2015

31.1.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB

31.1.2015

31.1.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.1.2015

31.1.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné ( Sociálna
poisťovňa - Potvrdenie o
zdaniteľných príjmoch FO)

16.2.2015

16.2.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (DÚ Trenčín Potvrdenie o zdaniteľných
príjmoch FO)

25.2.2015

25.2.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB

28.2.2015

28.2.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

28.2.2015

28.2.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (SLSP Oznámenie o vylúčení
9.3.2015
majetku zo súpisu majetku)

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB

31.3.2015

31.3.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.3.2015

31.3.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné ( OS Trenčín Vyjadrenie 36Cbi/6/2015)

13.4.2015

13.4.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS TN - Zaslanie
odpisu z evidencie
14.4.2015
pohľadávok proti podstate)

14.4.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (SLSP, a.s. Priebežná správa správcu
veriteľom o stave
konkurzného konania)

22.4.2015

22.4.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB

30.4.2015

30.4.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

30.4.2015

30.4.2015

9.3.2015

Deň vydania: 31.01.2019

Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty

0,36 €

0,03 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

1,30 €

0,10 €

0,18 €

0,01 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

0,65 €

0,05 €

1,15 €

0,09 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

1,55 €

0,12 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

1,70 €

0,14 €

1,30 €

0,10 €

1,30 €

0,10 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

HMG Recovery, k.s.

poštovné (JUDr. Šufák Zmluva o vykonaní dražby)

19.5.2015

19.5.2015

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

Poplatky za transakcie

30.5.2015

30.5.2015

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB

30.5.2015

30.5.2015

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

30.5.2015

30.5.2015

Všeobecná
podstata

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS TN - Odpoveď
15.6.2015
na výzvu)

15.6.2015

Všeobecná
podstata

HMG Recovery, k.s.

Výmena zámkov na byte
26B

3.6.2015

3.6.2015

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB

30.6.2015

30.6.2015

Všeobecná
podstata

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

30.6.2015

30.6.2015

Všeobecná
podstata

HMG Recovery, k.s.

Kontrola bytu, výmena
zámkov a sprístupnenie
objektu znalcovi - náhrada
cestovných výdavkov
správcu

3.6.2015

3.6.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS TN - Zaslanie
odpisu z evidencie
15.7.2015
pohľadávok proti podstate)

15.7.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (SLSP - Priebežná
správa správcu veriteľom o 22.7.2015
stave KK)

22.7.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB

31.7.2015

31.7.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.7.2015

31.7.2015

HMG Recovery, k.s.

notár (JUDr. Joneková Oznámenie o dražbe)

27.8.2015

27.8.2015

HMG Recovery, k.s.

Rokovanie s dražobníkom a
podpis zmluvy a oznámenie
o dražbe u notára v ZA 27.8.2015
náhrada cestovných
výdavkov správcu

Tatra banka, a.s.

Poplatky za transakcie

31.8.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB

31.8.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.8.2015

Deň vydania: 31.01.2019
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

1,80 €

0,00 €

0,18 €

0,01 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

1,15 €

0,09 €

30,00 €

0,00 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
102,96 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

1,30 €

0,10 €

1,30 €

0,10 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

7,64 €

0,61 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
27.8.2015
63,36 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.8.2015
0,18 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.8.2015
1,00 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.8.2015
5,00 €

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

208
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Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.8.2015

31.8.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Martina Kovaľová
- Výzva na prejednanie
žaloby o vylúčenie majetku 14.9.2015
zo súpisu, sp. zn.:
36Cbi/6/2015)

14.9.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB, Dialóg

30.9.2015

30.9.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

30.9.2015

HMG Recovery, k.s.

LICITOR group, a.s.

LICITOR group, a.s.

Účasť správcu na dražbe
nehnuteľnosti úpadcu 6.10.2015
náhrada cestovných
výdavkov
účelne vynaložené náklady
dražobníka za vykonane
dražby podľa zmluvy o
12.12.2013
vykonaní dražby D
5091012A,(byt č.23, vchod
26A) Fa č.: 55413
účelne vynaložené náklady
dražobníka za vykonane
dražby podľa zmluvy o
12.12.2013
vykonaní dražby D
5091012A,(byt. Č.23, vchod
26B) Fa č.: 55513

HMG Recovery, k.s.

poštovné (SLSP - Priebežná
správa správcu veriteľom o 20.10.2015
stave KK)

LICITOR group, a.s.

Náklady a odmena
8.10.2015
dražobníka, faktúra č. 57115

Tatra banka, a.s.

Daň 19%

31.10.2015

Tatra banka, a.s.

Poplatky za transakcie

31.10.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB, Dialóg

31.10.2015

Tatra banka, a.s.

poplatok za bežný účet

31.10.2015

Deň vydania: 31.01.2019
5,00 €

0,40 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
1,55 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

0,12 €

podstata

všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
1,00 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
30.9.2015
5,00 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
6.10.2015
102,96 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %

0,08 €

0,40 €

0,00 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
26.12.2013
408,55 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %

0,00 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
26.12.2013
408,55 €
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %

0,00 €

súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
20.10.2015
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
22.10.2015
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 0,00 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.10.2015
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.10.2015
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.10.2015
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %
súvisí s nákladmi na
Všeobecná
speňaženie
31.10.2015
podstata všeobecnej podstaty
v rozsahu 7,95 %

1,70 €

0,14 €

3 050,98 €

0,00 €

0,01 €

0,00 €

0,36 €

0,03 €

1,00 €

0,08 €

5,00 €

0,40 €

Súdny poplatok - určený
súvisí s nákladmi na
v zmysle zákona č. 71/1992
Slovenská republikaVšeobecná
speňaženie
Zb. o súdnych poplatkoch
6,50 €
6,50 €
Okresný súd Trenčín
podstata všeobecnej podstaty
v platnom znení, pol. č.: 5
v rozsahu 100,00 %
písm. d)
Spolu pohľadávky proti podstate vzťahujúce na podstatu, z ktorej sa realizuje rozvrh
15 103,03 € 691,12 €
výťažku týmto rozvrhom:

Paušálna odmena správcu do konania I. schôdze veriteľov v
zmysle ust. § 12 Vyhlášky (ďalej aj ako len "Paušálna
odmena")
Súpisová hodnota
majetku Úpadcu
zapísaného do
súpisu majetku
57 106,80 €
Úpadcu v čase
konania I. schôdze
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veriteľov bez
poznámky
Suma Paušálnej
odmeny vrátane dane
z pridanej hodnoty
Suma Paušálnej
odmeny vzťahujúcej
sa na podstatu, ktorej
rozvrh výťažku sa
realizuje týmto
rozvrhom (7,95 %)

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

5 576,58 €

443,34 €

Výpočet limitu odmeny správcu z výťažku v
zmysle ust. § 14 Vyhlášky
Suma výťažku
zahrnutého do tohto
3 377,70 €
rozvrhu výťažku (t.j.
HV)
Súpisová hodnota
majetku Úpadcu
zapísaného do
súpisu majetku
57 106,80 €
Úpadcu v čase
konania I. schôdze
veriteľov bez
poznámky (t.j. HS)
Koeficient pre
výpočet limitu
odmeny správcu z
0,45
výťažku (môže byť
maximálne 1)
Limit odmeny
149 372,64 €
správcu z výťažku
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia
hnuteľného majetku
Suma výťažku
zahrnutého do tohto
760,00 €
rozvrhu výťažku (t.j.
HV)
Ustanovenie
Vyhlášky relevantné §22 ods. 1, písm. b) zákona
pre výpočet odmeny
č. 665/2005 Z. z.
z výťažku
Percentuálna sadzba
zo sumy výťažku do 330,00
pre výpočet odmeny
€ - 16%, zo sumy výťažku
z rozvrhovaného
nad 330,00 € 15%
výťažku (t.j. %)
Vzorec výpočtu
(ČV/100)*%
odmeny z výťažku
Odmena správcu z
výťažku bez dane z
117,30 €
pridanej hodnoty
Odmena správcu z
výťažku vrátane dane
140,76 €
z pridanej hodnoty
Odmena správcu z
výťažku po
zohľadnení limitu 140,76 €
vrátane dane z
pridanej hodnoty
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia
peňažných pohľadávok
Suma výťažku
zahrnutého do tohto
2 614,19 €
rozvrhu výťažku (t.j.
HV)
Ustanovenie
Vyhlášky relevantné
§ 17 ods. 2 zákona č.
pre výpočet odmeny
665/2005 Z. z.
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z výťažku
Percentuálna sadzba
pre výpočet odmeny
z rozvrhovaného
výťažku (t.j. %)
Vzorec výpočtu
odmeny z výťažku
Odmena správcu z
výťažku bez dane z
pridanej hodnoty
Odmena správcu z
výťažku vrátane dane
z pridanej hodnoty
Odmena správcu z
výťažku po
zohľadnení limitu vrátane dane z
pridanej hodnoty

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

5%

(ČV/100)*%
130,70 €

156,84 €

156,84 €

Výpočet čistého výťažku rozvrhovaného týmto rozvrhom
Suma
čistého
výťažku po
Suma
odpočítaní
odmeny
odmeny
Suma pohľadávok proti
správcu
správcu a
Suma výťažku
podstate pripadajúcich na pripadajúca pohľadávok
zahrnutého do tohto
výťažok rozvrhovaný
na výťažok
proti
rozvrhu výťažku
týmto rozvrhom
rozvrhovaný podstate
týmto
pripadajúcic
rozvrhom h na výťažok
rozvrhovaný
týmto
rozvrhom
3 377,70 €
691,12 €
740,94 €
1 945,64 €
Výpočet koeficientu rozvrhu čistého výťažku v prospech veriteľov
Suma zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov uspokojovaných 553 107,65
týmto rozvrhom
€
Suma čistého výťažku rozvrhovaného veriteľom týmto rozvrhom
1 945,64 €
0,00351765
Koeficient rozvrhu čistého výťažku v prospech veriteľov
6

Zistená pohľadávka
Veriteľ (Obchodné
veriteľa s iným poradím po
meno/názov/priezvisk
Uspokojuje
uspokojní z čiastkového
o a meno,
sa v sume:
rozvrhu všeobecnej
sídlo/bydlisko, IČO)
podstaty
DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.,
Einsteinova 25, 851
195,08 €
0,69 €
01 Bratislava, IČO: 35
942 436
Environmentálny
fond, Bukureštská
66,38 €
0,23 €
14, 813 26 Bratislava,
IČO: 30 796 491
Ing. Jarmila
Benčíková, Halalovka
14 337,66 €
50,43 €
2370/3, 911 08
Trenčín
Ing. Juraj Benčík,
Novomeského 9/5,
14 800,00 €
52,06 €
911 08 Trenčín
JUDr. René Matuška,
súdny exekútor,
Kalinčiaka 5, 971 01
105,83 €
0,37 €
Pirevidza, IČO: 36
122 050
MEGO, s.r.o.,
Zlatovská 2376, 911
67 207,05 €
0,00 €
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05 Trenčín, IČO: 36
642 823
Pavol Kotras, J.
Derku 1589/59, 911 01
Trenčín
Slovenská
konsolidačná , a.s.,
so sídlom
Cintorínska 21,
Bratislava, IČO:
35776005 (pôvodne
Slovenská republika Daňový úrad Trenčín,
K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín)
Slovenská
sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, IČO: 00
151 653
Slovenská
konsolidačná , a.s.,
so sídlom
Cintorínska 21,
Bratislava, IČO:
35776005 (pôv.
veriteľ: Sociálna
poisťovňa so sídlom
v Bratislave, pobočka
Trenčín,
Jilemnického 3760,
912 50 Trenčín, IČO:
30 807 484)
Union zdravotná
poisťovňa, a.s.,
Bajkalská 29/A, 821
08 Bratislava, IČO: 36
284 831
Slovenská
konsolidačná , a.s.,
so sídlom
Cintorínska 21,
Bratislava, IČO:
35776005 (pôv.
veriteľ: Všeobecná
zdravotná poisťovňa,
a.s., Mamateyová 17,
850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874)
Všeobecná úverová
banka, a.s., skrátený
názov VÚB, a.s.,
Mlynské nivy 1, 829
90 Bratislava, IČO: 31
320 155
Zuzana Malíková,
bytom Halalovka
2370/3, 911 08
Trenčín
Slovenská
konsolidačná , a.s.,
so sídlom
Cintorínska 21,
Bratislava, IČO:
35776005 (pôvodne
Úrad pre dohľad nad
zdravotnou
starostlivosťou,
Žellova 2, Bratislava )
Štátny fond rozvoja
bývania, so sídlom
Lamačská cesta 8,
833 04 Bratislava,
IČO: 31 749 542

Konkurzy a reštrukturalizácie

67 207,05 €

0,00 €

13 156,31 €

46,28 €

2 879,32 €

10,13 €

319 366,95 €

1 123,42 €

34 282,28 €

120,59 €

340,96 €

1,20 €

10 478,41 €

36,86 €

79 336,69 €

279,08 €

34 500,00 €

121,36 €

40,00 €

0,14 €

29 221,78 €

102,79 €

Deň vydania: 31.01.2019
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Návrh Konečného rozvrhu výťažku bol doručený pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku SR v zmysle ust.
§ 101 ods. 1 ZKR všetkým členom veriteľského výboru Úpadcu. Správca týmto žiada veriteľský výbor Úpadcu,
aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku tento rozvrh schválil.
V Bratislave, dňa 28.01.2018
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K009257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Smreka 485/10 485/10, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/480/2018 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/480/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
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
Kvetoslava Balážová, nar. 14.10.1965, bytom Púchov (ďalej len ako „dlžník“), týmto oznamuje, že dlžník
podľa zoznamu majetku zo dňa 31.07.2018 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z písomnej výpovede
dlžníka zo dňa 25.01.2019 a zo zisťovania majetku dlžníka správcom podľa § 166i ZKR, nie je vlastníkom
majetku, ktorý by bolo možné zahrnúť do konkurznej podstaty a následne speňažiť.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Kvetoslava Balážová, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Kvetoslava Balážová v zmysle § 167 v ods. 1
ZKR zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 28.01.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K009258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Voško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/299/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/299/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
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správca dlžníka Bc. Ivan Voško, nar. 02.08.1980, trvale bytom 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „dlžník“)
týmto zverejňuje „Námietku“ v súlade s § 167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
k súpisovej zložke majetku:
P.č.

typ
súpisovej
majetku

1.

peňažná hotovosť

hodnoty

špecifikácia majetku

spoluvlastnícky
podiel

deň
zapísania

peňažná hotovosť dlžníka

1/1

16.1.2019

dôvod
zapísania
majetok
podliehajúci
konkurzu

súpisová
hodnota
majetku v EUR
4 755,79

Námietku obdržal správca dňa 25.1.2019 od dlžníka v nasledovnom znení: „Oznamujem Vám, že trvám na tom,
aby peniaze získané z predaja bytu, ktoré boli uložené v depozite u súdnej exekútorky JUDr. Prudkej, boli použité
výlučne na pravidelné uhrádzanie výživného mojim deťom k rukám bývalej manželky, tak ako doteraz. Preto
žiadam, aby peniaze, ktoré Vám zaslala súdna exekútorka JUDr. Prudká na Vaše dožiadanie, boli jej vrátené späť
do depozitu za účelom pokračovania splácania výživného. V prílohe Vám zasielam prehlásenie overené
exekútorským úradom zo dňa 28.2.2017, teda ešte pred vyhlásením osobného bankrotu.“
V Trenčíne 28.1.2019

K009259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Mácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňova 1333/19, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/57/2012 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/57/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

V Trenčíne dňa 25. 1. 2019
VEC: Udelenie súhlasu vo veci speňažovania pohľadávok úpadcu v zmysle žiadosti správcu zo dňa 18. 1.
2019
Vážený pán správca,
dňa 22. 1. 2019 bola nám ako právnemu zástupcovi spoločnosti ECO – ENERGIA CONSULTING, s.r.o., ktorá
vykonáva funkciu zástupcu veriteľov v predmetnom konkurze úpadcu: Jana Mácová, doručená žiadosť správcu
o schválenie ponuky Ing. George Mác, spolu za odplatu vo výške 100,- Eur.
V zmysle pokynu klienta Vám oznamujeme, že ponuku Ing. George Máca schvaľujeme.
S úctou
JUDr. Matúš Košara, advokát a konateľ, Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K009260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ťapuš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Sihoti 702 / 6, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/92/2018 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/92/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 28OdK/92/2018 zo dňa 7.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Jozef Ťapus, nar. 28.11.1982, bytom Na Sihoti 702/6,
941 07 Veľký Kýr . Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 218/2018 z 13.11.2018 .
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR platí: "Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo 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.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 28.1.2019 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, (OV č. 12/2019 zo dňa
17.1.2019) správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Jozef Ťapus, nar. 28.11.1982, bytom Na Sihoti 702/6, 941 07 Veľký Kýr sa končí, nakoľko správca zistil,
že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K009261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselý Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/5/2017 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/5/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.06.2017, sp. zn. 31OdK/5/2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 121/2017 zo dňa 26.06.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marek Veselý, nar.: 19.07.1980,
trvale bytom Čajkovského 10, 949 01 Nitra (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený Mgr. Ondrej
Brláš, so sídlom Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len „Správca“).
Podľa § 167h 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 (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 Marek Veselý, nar. 19.07.1980, trvale
bytom Čajkovského 10, 949 01 Nitra končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K009262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 11, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/19/2017 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/19/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 21.06.2017, sp. zn. 32OdK/19/2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 123/2017 dňa 28.06.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Renáta Kollárová, nar.:
19.07.1972, bytom Kyjevská 11, 934 05 Levice (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený Mgr.
Ondrej Brláš, so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1770 (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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 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 Renáta Kollárová, nar. 19.07.1972, bytom
Kyjevská 11, 934 05 Levice končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K009263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámek Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdomestice 61, 956 22 Tvrdomestice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/119/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/119/2018
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 25.05.2018, sp. zn. 27OdK/119/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 104/2018 zo dňa 31.05.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ján Zámek, nar. 18.7.1982,
Tvrdomestice 61, 956 22 Tvrdomestice (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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 Ján Zámek, nar. 18.07.1982, Tvrdomestice
61, 956 22 Tvrdomestice 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

K009264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahús Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/35/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/35/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.07.2017, sp. zn. 32OdK/35/2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 141/2017 zo dňa 25.07.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Pavol Blahús, nar.: 15.08.1984,
trvale bytom Čulenova 29, 94901 Nitra (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav
Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, 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 Pavol Blahús, nar. 15.08.1984, trvale
bytom Čulenova 29, 949 01 Nitra končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

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

K009265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Répáši Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiezovce ..., 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1959
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/308/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/308/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Ladislav Répáši, nar. 13. 4. 1959, bytom Želiezovce, 937 01 Želiezovce, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 21. januára 2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

KRUK
Česká
republika s.r.o.

Ulica:

a Slovenská 24785199 Československé
armády

Číslo: Obec

PSČ: Štát

954/7 Hradec
Králové

500 03 Česká
republika

Prihlásená
suma
Celková suma
7 904,65 €

–

LawService Recovery, k.s., správca

K009266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bažalička Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kalinčiaka 739 / 15, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/294/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/294/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. 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’’), správca
dlžníka: Jozef Bažalička, nar. 13. 5. 1973, Jána Kalinčiaka 739/15, 941 11 Palárikovo, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 22. januára 2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO:

KRUK
Česká
republika s.r.o.

Ulica:

a Slovenská 24785199 Československé
armády

Číslo: Obec

PSČ: Štát

954/7 Hradec
Králové

500 03 Česká
republika

Deň vydania: 31.01.2019

Prihlásená
suma
Celková suma
225,78 €

–

JUDr. Miroslav Belica, správca

K009267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mochovská 2, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/103/2018 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/103/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Maroš Molnár,
vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení 3 kolo.verejného
ponukového konania na predaj majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 237/2018 zo dňa 10.12.2018 pod K093897
Podmienky verejného ponukového konania:
·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni

uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky, doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať,
·

záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „ konkurz

č. 27OdK/103/2018 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č.237/2018 zo dňa 10.12.2018,
ponúkanú cenu, výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia
občianskeho preukazu u fyzickej osoby. nie starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,
·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,
·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
SK37 0900 0000
0051 1249 4044
s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 27OdK/103/2018 ),
·

otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných

dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk, o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný
záznam,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 31.01.2019

úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne

najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky ponúkanej ceny.

K009268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csámpaiová Rita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1509/54, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1970
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/123/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/123/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Rita Csámpaiová, nar. 7.7.1970, bytom
Hlavná 1509/54, 941 07 Veľký Kýr, Slovenská republika, súpis hnuteľných vecí patriacich do všeobecnej
podstaty.
Por. č. Popis majetku
1.
Dotykový mobilný telefón zn. Samsung Galaxy J5 Duos
2.
Dotykový mobilný telefón zn. Samsung Galaxy J5 Duos

Rok výroby
2016
2018

Stav opotrebenia
Používaný, opotrebovaný
Používaný, opotrebovaný

Súpisová hodnota
20,- €
60,- €

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

K009269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zavadilová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 396, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. JUDr. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/58/2018 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/58/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 31.01.2019

konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V konkurznej veci dlžníka Zuzana Zavadilová, nar. 16.12.1981, bytom Horné Obdokovce 396, 956 08 Horné
Obdokovce, č.k. 30OdK/58/2018 týmto oznamujem s poukazom na ust. § 167v ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z., že
končím konkurz, nakoľko sa v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Zuzana Zavadilová, nar. 16.12.1981,
bytom Horné Obdokovce 396, 956 08 Horné Obdokovce zrušuje.

V Nových Zámkoch, dňa 28.1.2019

Petra Štofková, správca

K009270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilágyiová Edita, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 445, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac december 2018 o sumu 835 €

K009271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Koštiaľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. R. Seressa 1488/2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/314/2018 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/314/2018
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
1. Byt a nebytový
priestor
Súp.
Vchod, poschodie,
zložka č. číslo bytu, popis

Štát

Obec

Názov
katastrálneho

Na
Číslo
parcele
LV

Súpisné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zložka č. číslo bytu, popis

LV

územia

č.

Deň vydania: 31.01.2019
číslo

podiel

hodnota

vchod č. 22, byt č. 44
Slovenská
na 6 p. obytného
Komárno Komárno
7426 7313
663
1/1
22 000,00 €
republika
domu
Súp.zložka č. 1 tvorí oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa ALTERNATÍVA, s.r.o., so sídlom Kossúthovo nám. 12, 945 01 Komárno,
IČO: 36 521 876
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 1-12
1

V Nových Zámkoch dňa 28.01.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K009272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Koštiaľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. R. Seressa 1488/2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/314/2018 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/314/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
1. Byt a nebytový
priestor
Súp.
Vchod, poschodie,
zložka č. číslo bytu, popis
4

vchod č. 2, byt č. 11,
na 3 p. bytového
domu

Názov
katastrálneho
územia

Štát

Obec

Slovenská
republika

Komárno Komárno

Na
Číslo
parcele
LV
č.

Súpisné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

7267

1488

1/2

33 300,00 €

2846

V Nových Zámkoch dňa 28.01.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K009273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bencsík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska cesta 94, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/78/2018 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/78/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca dlžníka Ján Bencsík,
nar. 09.11.1959, bytom Nitrianska cesta 94, 940 02 Nové Zámky, sp. zn. 29OdK/78/2018 (ďalej len „dlžník“) v
súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ – Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, Bratislava SR, IČO:31 383 408

Prihlásená suma – 391,28 €

Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K009274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Katonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 33, 940 53 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/92/2018 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/92/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca dlžníka Vlasta
Katonová, nar. 02.10.1956, bytom Sitnianska 33, 940 53 Nové Zámky, sp. zn. 29OdK/92/2018 (ďalej len „dlžník“)
v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35
937 874

Prihlásená suma – 13,94 €
Prihlásená suma – 13,94 €
Prihlásená suma – 22,99 €
Prihlásená suma – 47,58 €
Prihlásená suma – 47,58 €
Prihlásená suma – 47,58 €
Prihlásená suma – 47,58 €
Prihlásená suma – 47,58 €
Prihlásená suma – 47,58 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 55,02 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 56,35 €
Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 57,68 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 57,68 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 60,06 €
Prihlásená suma – 61,81 €
Prihlásená suma – 61,81 €
Prihlásená suma – 61,81 €
Prihlásená suma – 61,81 €
Prihlásená suma – 43,86 €
Prihlásená suma – 63,84 €
Prihlásená suma – 63,84 €
Prihlásená suma – 63,84 €
Prihlásená suma – 63,84 €
Prihlásená suma – 63,84 €
Prihlásená suma – 63,84 €
Prihlásená suma – 24,71 €
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Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K009275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3632/12, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1970
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/235/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/235/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie: Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Peter Kováč, nar.
19.10.1970, bytom Okružná 3632/12, 934 01 Levice, v konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
27OdK/235/2018-34 zo dňa 04.12.2018, týmto oznamuje, že oprávnená osoba so súhlasom dlžníka
a spoluvlastníkov si uplatnila právo odkúpenia majetku z konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167r ZoKR.
Spoluvlastník majetku dlžníka, Štefan Kováč, v súlade s prehlásením a záujmom o vykúpenie časti majetku
zo všeobecnej podstaty, zverejnenej v OV č. 242/2018, vykonal úhradu ceny stanovenej znalcom vo výške 3.350
Eur na účet úpadcu. Znalecký posudok číslo 237/2018 zo dňa 30.12.2018 bol vypracovaný na nehnuteľný
majetok evidovaný Okresným úradom Zlaté Moravce, odbor katastrálny, Obec: Malé Vozokany, k.ú. Malé
Vozokany na LV č. 145, dom s.č. 106 na p.č. 924/45, podiel 1/12, na LV č. 38, parcely registra „C“ p.č. 924/20
záhrada o výmere 979 m² a p.č. 924/45 zastavané plochy a nádvoria o výmere 423 m², na sumu 3,350 Eur.

K009276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Jasan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 48/6, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.3.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/89/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/89/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania.
Správca v konkurznom konaní dľžníka Tomáš Jasan,nar. 21.3.1984, bytom Nitra, Na Hôrke 48/6 vyhlasuje III.
kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžnika. Predmetom predaja je
majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 239/2018 zo dňa 12.12..2018.
Dlžník Tomáš Jasan je vlastníkom majetku:
- osobné motorove vozidlo značky CITROEN Xantia, 1,9D VIN 7x14B00024B2350 rok výroby 1996, EVČ
NR342DF, súpisova hodnota 160,- €.
- osobné motorové vozidlo značky MAZDA 323, VIN JMZBA145201372670, rok výroby 1996, EVČ NR214DA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisova hodnota 240,- €.
- mobilný telefon SAMSUNG GALAXY A,3 súpisova hodnota 80,- €
- mobilný telefon HUAWEI P 20 súpisova hodnota 232,- €
Podmienky ponukového konania
1. Ponúku na kúpu uvedeného majetku jen treba podať písomne v lehote 10 dní od zverejnenia oznámenia v
Obchodnom vestníku správcovi na adresu sídla správcu 945 01 Komárno, Nádvorie Európy 32/1 v zalepenej
obálke s označením!ponukove konanie č. 23OdK/89//2018 . "NEOTVÁRAŤ" v ktorej uvedie ponuknutú výšku
kúpnej ceny, svoje identifikačné údaje a doloží právnicka osoba a fyzická osoba podnikateľ výpis z obchodného
alebo živnostenského registra ( nie starší ako 30 dní), občan -nepodnikateľ platný doklad totožnosti.
2 .Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
3.Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, a č. účtu na ktorý bude
zaplatená
ponúknuta
suma.
4. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizu- je
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r, ods.2 ZoKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí
na
účet
spávcu
do
10
dní
od
vyhodnotenia
ponúk.
5. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.

Správca JUDr.Mariana Zavacká

K009277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Grznár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 750/54, 956 22 Prašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/162/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/162/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 17.4.2018, sp.zn: 32OdK/162/2018-36 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Ľubomír Grznár, nar. 7.10.1962, bytom Družstevná 750/54, 956 22 Prašice, Slovenská
republika, dlžník podnikajúcim pod obchodným menom: – Ľubomír Grznár, bytom Družstevná 750/54, Prašice,
IČO: 30047935, a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname
správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil
dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 78/2018 dňa 23.4.2018.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že po speňažení majetku všeobecnej podstaty dlžníka a po odčítaní pohľadávok
proti podstate pridelených k všeobecnej podstate, bol vykonaný rozvrh výťažku majetku dlžníka s pomerným
uspokojením prihláseným veriteľom dlžníka.
Správca po zistení, že bol splnený rozvrh výťažku 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, týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Ľubomír Grznár, nar. 7.10.1962, bytom Družstevná 750/54,
956 22 Prašice, Slovenská republika, dlžník podnikajúcim pod obchodným menom: – Ľubomír Grznár, bytom
Družstevná 750/54, Prašice, IČO: 30047935, sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
tento konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anna Verná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínová 99, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/50/2018 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/50/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 23OdK/50/2018 zo dňa 3.9.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Ing. Anna Verná, nar. 5.12.1957, bytom Šurany, Rozmarínova 99. Zároveň týmto uznesením do funkcie
správcu ustanovil JUDr. Marianu Zavackú,,Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom vestníku
dňa 7.9.2018. Účinky konkurzu nastali 8.9.2018.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Anna Verná, nar. 5.12.1957, bytom Šurany, Rozmarínova 99 v
zmysle § 167v, ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem,že podľa zoznamu majetku predloženého
úpadcom zo dňa 26.6.2018, zrušujem konkurz po splnení rozvrhu výťažku..
Na základe týchto skutočnosti, správca podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, po splnení rozvrhu výťažku,
oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Ing. Anna Verná, nar. 5.12.1975, bytom
Šurany, Rozmarínova 99 z r u š u j e .
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

Správca JUDr.Mariana Zavacká

K009279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Szalayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardoňovo 69, 941 49 Bardoňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/356/2018 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/356/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Alžbeta Szalayová, nar. 17.12.1965, bytom: Bardoňovo 69, 941 49
Bardoňovo, spisová značka 32OdK/356/2018, v zmysle ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňaženia majetku konkurznej podstaty.

Do zoznamu nákladov konkurzu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra.

Termín na nahliadnutie do zoznamu nákladov konkurzu možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č.
0948/400 970 alebo mailom na adrese: spravca@spravca.info

V Nitre, dňa 28.01.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K009280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Šavrdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 183, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.5.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/228/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/228/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie prvého kola ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku
v konkurze, ktorý vyhlásil Okresný súd v Nitre uznesením zo dňa 7.11.2018, č.k. 27OdK/228/2018, konkurz na
dlžníka, na dlžníka Kristína Šavrdová, nar. 24.05.1996, bytom Šarovce č. 183. Dlžník v minulosti podnikal pod
obchodným menom Kristína Šavrdová, miesto podnikania Šarovce 183, 93552 Šarovce, IČO: 51 335 468,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou dňa 18.8.2018. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán,
kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
14.11.2018, č OV 219/2018, č. zverejnenie K086930.
Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejnil v obchodnom vestníku dňa 10.1.2019, č. OV 7/2019, č.
zverejnenia K002624 ponuku v prvom kole odpredaja majetku – hnuteľnej veci – motorového vozidla dlžníka
nasledovne :
Typ majetku : Hnuteľná vec
Popis majetku : Nákladné motorové vozidlo FIAT 290, EČ: LV966BY, druh karosérie : BA skriňová, farba : biela,
zdvihový objem valcom 1229 ,0 m3, najväčší výkon : 52 kW, druh paliva : NM.
Stav majetku : Toto vozidlo sa nepoužíva a je len odstavené. Zákonná poistka zaplatená nie je. Emisná a
technická kontrola je platná do roku 2020. Vozidlo je po havárii, motor zadymuje, nakoľko zrejme dochádza k
veľkému odbytu oleja. Gumy sú staré a je potrebné ich vymeniť. Prevádzkové kvapaliny je potrebné vymeniť,
okrem brzdovej kvapaliny. Karoséria je hrdzavá. Rýchlostný stupeň č. 2 je obtiažne zaradiť. Svetlá a smerovky je
potrebné vymeniť. Vozidlo má najazdených 503 tis. km. Vozidlo si vyžaduje opravy väčšieho rozsahu.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka : 1/1
Vozidlo je odstavené v Šárovciach
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V stanovenej lehote ktorá uplynula dňom 25.1.2019 nebola doručená ani jedna ponuka a to napriek predbežnému
záujmu jednej osoby, ktorá ale nepodala ponuku. Správca preto vyhlasuje prvé kolo odpredaja majetku za
neúspešné a súčasne pristupuje k vyhláseniu druhého kola.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K009281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIANCA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičova 27, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 519 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2012 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca JUDr. Jaromír Valent, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky, spravujúci
majetok úpadcu : BIANCA, s.r.o., Jurkovičova 27, 940 01 Nitra, IČO: 36 519 464, oznamujem, že som na
základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 20.12.2018, v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 ZKaR ,
vylúčil v pravnej veci č.k. 32K/20/2012 zo súpisu majetku úpadcu nasledovné súpisové zložky majetku :

169
170
171
172
173
174

ks
52
41
13
19
20
3
148

Aedoll glasses úzke dioptrické okuliare rôzných dioptrií
XIONGDI slnečné okuliare
obal na okuliare plastový, rôzne farby
úzke okuliare v plastovom obale, rôzne farby
obal na okuliare kožienka, čierna
okuliare Spectrum, biele sklo, zlatistý rám
SUMÁR

súpis.hodnota/ks/€
3,69
2,00
1,92
2,27
1,74
1,86

spolu €
191,98
82,00
25,01
43,17
34,80
5,58
382,54

JUDr. Jaromír Valent
správca

V Nových Zámkoch 24.1.2019

K009282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Šavrdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 183, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.5.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/228/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/228/2018
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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konkurzu

Verejná ponuka na odpredaj hnuteľnej veci – osobného motorového vozidla – Druhé kolo
v konkurze, ktorý vyhlásil Okresný súd v Nitre uznesením zo dňa 7.11.2018, č.k. 27OdK/228/2018, konkurz na
dlžníka, na dlžníka Kristína Šavrdová, nar. 24.05.1996, bytom Šarovce č. 183. Dlžník v minulosti podnikal pod
obchodným menom Kristína Šavrdová, miesto podnikania Šarovce 183, 93552 Šarovce, IČO: 51 335 468,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou dňa 18.8.2018. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán,
kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
14.11.2018, č OV 219/2018, č. zverejnenie K086930.
Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejnil v obchodnom vestníku dňa 7.1.2019, č. OV 4/2019, č. zverejnenia
K001290 súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nasledovne :
Typ majetku : Hnuteľná vec
Popis majetku : Nákladné motorové vozidlo FIAT 290, EČ: LV966BY, druh karosérie : BA skriňová, farba : biela,
zdvihový objem valcom 1229 ,0 m3, najväčší výkon : 52 kW, druh paliva : NM.
Stav majetku : Toto vozidlo sa nepoužíva a je len odstavené. Zákonná poistka zaplatená nie je. Emisná a
technická kontrola je platná do roku 2020. Vozidlo je po havárii, motor zadymuje, nakoľko zrejme dochádza k
veľkému odbytu oleja. Gumy sú staré a je potrebné ich vymeniť. Prevádzkové kvapaliny je potrebné vymeniť,
okrem brzdovej kvapaliny. Karoséria je hrdzavá. Rýchlostný stupeň č. 2 je obtiažne zaradiť. Svetlá a smerovky je
potrebné vymeniť. Vozidlo má najazdených 503 tis. km. Vozidlo si vyžaduje opravy väčšieho rozsahu.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka : 1/1
Vozidlo je odstavené v Šarovciach
Ďalej len ponúkaný majetok.
Podľa § 167p ZKR - Speňaženie hnuteľných vecí
1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom
konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na
predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
(2) Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
(3) Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť ten,
ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.
§ 167r - Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť
majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách
speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom.
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(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.
Podmienky ponukového konania :
·
·

·
·
·
·

Lehota na doručenie ponuky správcovi je do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky na odpredaj
v Obchodnom vestníku.
Za prvý deň lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia toho ktorého kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku a posledný deň ponuky je pätnásty deň vrátane.
Pokiaľ posledný deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, posledným
dňom je nasledujúci pracovný deň.
Na ponuku doručenú po uplynutí lehoty sa prihliada tak, že sa započíta ako ponuka uplatnená
v ďalšom kole ponukového konania, ak s tým bude záujemca súhlasiť.
Ponuku na odkúpenie majetku musí záujemca zaslať písomne na adresu správcu : JUDr. Jozef
Majorán, konkurzný správca, Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, inak sa na ponuku neprihliada.
Na obálke musí byť viditeľne vyznačená poznámka : „Ponuka v konkurze 27OdK/228/2018“.
V prípade, ak na obálke nebude uvedené vyznačené, na ponuku sa prihliada, avšak správca neručí
za to, že obálku otvorí predčasne, pred uplynutím lehoty na doručovanie ponúk.
Aby sa na ponuku prihliadalo, musia v nej byť uvedené nasledovné údaje :
o Identifikácia záujemcu tak, že :
§ fyzická osoba ktorá mieni odkúpiť ponúkaný majetok ako nepodnikateľ, musí
uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
§ fyzická osoba ktorá mieni odkúpiť ponúkaný majetok ako podnikateľ na IČO, musí
uviesť obchodné meno, miesto podnikania a IČO,
§ právnická osoba musí uviesť obchodné meno, sídlo a IČO.

Pokiaľ v ponuke nie je uvedená identifikácia záujemcu týmto spôsobom, na ponuku sa neprihliada.

o
o
o

o
o

o

Správca odporúča v ponuke uviesť operatívny kontakt – telefónne číslo a mailový kontakt.
Toto však na prihliadanie nemá dopad.
Ponuka musí obsahovať cenovú ponuku, za akú mieni záujemca majetok odkúpiť,
zaokrúhlenú na celé EURO nahor. Inak sa na ponuku neprihliada.
Ponuka musí obsahovať záväzok zložiť na účet správcu celú ponúkanú sumu ako zálohu
a to bez zbytočného odkladu po oznámení záujemcovi zo strany správcu, že je úspešným
záujemcom. Bez zloženia zálohy v plnom rozsahu správca Zmluvu o prevode majetku
neuzatvorí. Ak nebude zložená záloha na kúpnu cenu ani v ďalšej primeranej lehote
poskytnutej správcom, alebo ak správca nebude vedieť kontaktovať záujemcu na adrese
uvedenej v ponuke, považuje sa toto kolo za zmarené a správca pristúpi k vyhláseniu
ďalšieho kola.
Ponuka musí obsahovať bankové údaje, na základe ktorých správca vráti záujemcovi
zloženú zálohu, ak situácia, ktorá vrátenie zálohy vyžaduje, nastane.
Písomná ponuka musí obsahovať prehlásenie záujemcu, že sa zaväzuje vykonať formálny
prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie
prevodu motorových vozidiel vyžaduje platný právny poriadok a to vo vlastnej réžii a na
vlastné náklady. Inak sa na ponuku neprihliada.
Záujemca musí v ponuke prehlásiť, že si je vedomí nasledovného :
§ správca neručí za to, že okrem vyššieho popisu stavu majetok nemá aj iné chyby
a vady a u správcu nie je možné reklamovať stav vozidla počas uzatvárania Zmluvy
o prevode a ani následne, stav vozidla si môže záujemca zistiť osobnou
prehliadkou a odkupuje vozidlo v stave v akom stojí a leží na vlastnú
zodpovednosť,
§ správca nie je povinný uhradiť žiadne náklady súvisiace s prevodom, všetky
náklady hradí záujemca v plnom rozsahu (správne poplatky, poistenia a všetky
súvisiace náklady),
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spojazdnenie motorového vozidla, alebo jeho odvlečenie, vykoná záujemca na
vlastné náklady po odhlásení dlžníka ako vlastníka a držiteľa vozidla, prípadne
vykonaní súvisiacich úkonov, ak sa záujemca so správcom nedohodne inak.

Pokiaľ nebude ponuka obsahovať uvedené prehlásenie, neprihliada sa na ňu.
·
·
·

·
·
·

·

V prípade, že nebude vykonaný prepis motorového vozidla na záujemcu, alebo odhlásený z obehu
a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy o
prevode odstúpiť.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk správca všetky ponuky naraz otvorí do 10 dní odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca po zistení najvyššej ponuky, alebo po vyžrebovaní úspešného záujemcu, oznámi
záujemcovi že uspel a oznámi mu bankové údaje na zloženie ponúkanej sumy ako zálohy. Ak
záujemca nezloží ponúkanú sumu v lehote stanovenej správcom, je ponukové konanie zo strany
úspešného záujemcu zmarené.
V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo bude ponuka zmarená, správca bez
meškania vyhlási ďalšie kolo ponukového konania, alebo oznámi, že majetok prestáva podliehať
konkurzu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a to aj keď spĺňajú vyššie uvedené
náležitosti a vyhlásiť ďalšie kolo ponukového konania.
V prípade, ak osoba blízka podľa §167r odsek 4 ZKR prejaví záujem vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty podľa § 167r odsek 1, 2 ZKR, správca preruší proces uzatvárania zmluvy až do momentu,
kým osoby blízka nezloží príslušnú sumu na správcovský účet. Momentom zloženia tejto sumy sa
považuje ponuka úspešného záujemcu za odmietnutú, čo správca včas úspešnému záujemcovi
oznámi. Správca súčasne s oznámením o odmietnutí ponuky úspešnému záujemcovi vráti zloženú
zálohu späť na bankový účet, ktorý je v ponuke ako bankový údaj uvedený. To isté platí v prípade
prevodu majetku na veriteľa v zmysle ZKR.
Ohliadka motorového vozidla je možná po dohode s dlžníkom v mieste, kde sa motorové vozidlo
nachádza. Ohliadka je možná len po predchádzajúcej dohode s dlžníkom. Záujem o ohliadku je
potrebné oznámiť správcovi.

Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je : JUDr. Jozef Majorán, správca, Ul. Ľ. Štúra č. 3, 934 01
Levice. Číslo telefónu : 0905 328 946. Mailová adresa : office@majoran.sk
JUDr. Jozef Majorán, správca

K009283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Líška Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkova 372 / 1, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/42/2018 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/42/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Pavol Líška, nar. 15.12.1983, trvale bytom Benkova 372/1, 949 11 Nitra - Klokočina
oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty a to pohľadávku veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24785199, prihlásenú prihláškou
pohľadávky zo dňa 21.1.2019, v celkovej výške 783,05 €
Tomáš Timoranský, správca
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K009284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Mošať
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domovina 294, 956 13 Hrušovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/298/2018 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/298/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Petra Štofková, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu Dezider Mošať, nar. 21.07.1977,
bytom Domovina 294, 956 13 Hrušovany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Dezider Mošať,
s miestom podnikania Hrušovany 294, 956 13 Hrušovany, IČO: 41 778 693, oznamuje v súlade s ustanovením §
167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z., že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu
prihláška pohľadávky veriteľa:
Veriteľ

Istina

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec 491,20 €
Králové, IČO: 24 785 199, Česká republika

Úroky Úroky
z Poplatok
omeškania omeškania

15,08 €

z Náklady
uplatnenia

z Suma spolu

506,28 €

Č.
zozname
pohľad.

v

5

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z.
V Nových Zámkoch dňa 28.01.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K009285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrušová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 338/12, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/93/2018 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/93/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
Dňa 19.01.2019 Správca vyhlásil I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka: 30OdK/93/2018, Eva
Petrušová, nar. 11.06.1961, trvale bytom Mierová 338/12, 956 05 Radošina, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: Eva Petrušová, nar. 11.06.1961, bytom Mierová 338/12, 956 05 Radošina, IČO: 33 674
809, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli Správcu a zverejnené v OV č. 13/2018 dňa 18.01.2019 na speňaženie
nižšie uvedeného majetku:
-časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 6/2019, deň vydania
09.01.2019, súpisová zložka 1-2
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 28.01.2019 do 14:00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

235

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

hod.
Otváranie obálok prebehlo v sídle Správcu dňa 28.01.2019 o 16:00 hod. Po otvorení obálok Správca
skonštatoval, že ponuka spĺňa podmienky vyhláseného I. kola ponukového konania a za víťaznú určil ponuku
s najvyššou ponúknutou sumou.
V Nitre, dňa 28.01.2019
JUDr. Milada Koukalová
Správca dlžníka

K009286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vojtech Laczkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámska 7, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/335/2018 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/335/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Deň doplnenia súpisu všeobecnej podstaty: 28.01.2019
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 167h ods. 1 ZKR
číslo
súpisovej
zložky

typ súpisovej
druh pozemku
zložky

parcela
registra

výmera

štát,
obec

kat.
územie

č. parc.
LV
č.

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota
majtetku

5.

nehnuteľná vec

zastavané
plochy a
nádvoria

C

489

SR,
Komoča

Komoča

95

99

6/30

750,00 €

6.

nehnuteľná vec

záhrady

C

935

SR,
Komoča

Komoča

95

100

6/30

300,00 €

číslo
súpisovej
zložky

typ
súpisovej
zložky

popis stavby

súpisné
číslo

7.

nehnuteľná
vec

Rodinný dom postavený na
pozemku reg. "C" s parc. č. 99,
evidovanom na LV. č 95, k. ú
Komoča

43

štát,
obec

kat.
č.
územie LV

adresa

SR,
Komoča
Komoča 95
Komoča
č. 43

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota
majtetku

6/30

1 500,00 €

JUDr. Marián Dobiš, správca

K009287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bencsík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska cesta 94, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/78/2018 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/78/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 31.01.2019

29OdK/78/2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Týmto dopĺňam súpis všeobecnej podstaty o tieto zložky:
zl. č.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

okres

obec

kat. úz.

LV

Nové Zámky

Zemné

Zemné

4378

Nové Zámky

Zemné

Zemné

3952

Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky

Zemné
Zemné
Zemné

Zemné
Zemné
Zemné

2418
2525
2812

reg. parcela
8162
"E"
8163
8164
4164
4165
"E"
4188
5751
8161
"E"
7344
"E"
3344
"E"
8756

druh
orná pôda
trvalý tr. porast
orná pôda
lesný pozemok
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci
majetku
LG . mobilný telefón, LG E 0168
81

výmera v m2
2298
928
1795
227
662
101
10556
2410
2687
1530
3129

podiel

vlastník

48/288

Ján Bencsík

24/72

Ján Bencsík

216/1944
1608/6720
24/216

Ján Bencsík
Ján Bencsík
Ján Bencsík

súp. hod.
331,30 €
26,17 €
258,78 €
12,80 €
37,34 €
5,70 €
3 043,65 €
694,88 €
258,25 €
316,68 €
300,73 €

Stav

Výlučné
vlastníctvo

Súp. hodnota
majetku v €

funkčný

1/1

20

Stav

Výlučné
vlastníctvo

Súp. hodnota
majetku v €

funkčný

1/1

20

Výrobné číslo: SNI203CYJ2463492
Adresa miesta, kde sa zl. nachádza: u dlžníka - Lomotice 9, Nové Zámky
Vlastník: Ján Bencsík
Deň a dôvod zápisu: 28.01.2019, podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci
majetku
LG . mobilný telefón, LG E 400
82
Výrobné číslo: FCCID2MFE400
Adresa miesta, kde sa zl. nachádza: u dlžníka - Lomotice 9, Nové Zámky
Vlastník: Ján Bencsík
Deň a dôvod zápisu: 28.01.2019, podlieha konkurzu

Súpisová hodnota nehnuteľností bola ohodnotená v zmysle ustanovení zákona 465/2008 Z.z. ktorým sa menia a
dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v
Slovenskej republike, ktorý stanovuje približnú hodnotu ornej pôdy v obci Zemné na 0,8650 € a trvalých
trávnatých porastov na 0,1692 €.
V Nitre dňa 28.01.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K009288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kriška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rapatská 915/2, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/68/2015 S 1777
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

Okresný súd Nitra
32K/68/2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby
č. 125/2018
v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:

miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra

Dátum dražby:

25.01.2019

Čas otvorenia dražby:

14:30 hod. – 14:36 hod.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:

I.

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Nitra, obec:
Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra,
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5204, a to konkrétne:
· pozemok parcely registra „C“ č. 2546/13 o výmere 1171 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako
„Nehnuteľnosť I“),
II. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Nitra, obec:
Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra,
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5205, a to konkrétne:
· pozemok parcely registra „C“ č. 2546/11 o výmere 5424 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako
„Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“).

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

Práva a záväzky na Nehnuteľnosti I:
Poznamenáva sa vyhlásenie malého konkurzu na majetok úpadcu: Patrik Kriška (20.04.1981), v zmysle
Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 22.10.2015, zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 208/2015 dňa
29.10.2015, boli zaradené do všeobecnej majetkovej podstaty nehnut. registra 'C' parc. č. 2546/13 na podiel 1/4 Kriška Patrik (20.04.1981). Na základe Uznesenia OS Nitra 32K/68/2015 zverejneného v Obchodnom vestníku
OV 38/2016 zo dňa 25.02.2016 bol do funkcie správcu ustanovený nový správca Mgr. Marek Piršel, podľa P
92/17 - 82/17;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 31.01.2019

Práva a záväzky na Nehnuteľnosti II:
a. Poznamenáva sa vyhlásenie malého konkurzu na majetok úpadcu: Patrik Kriška, (20.04.1981), v zmysle
Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 22.10.2015, zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 208/2015
dňa 29.10.2015 boli zaradené do všeobecnej majetkovej podstaty nehnut. registra 'C' parc. č. 2546/11 na
podiel 1/2 - Kriška Patrik (20.04.1981). Na základe Uznesenia OS Nitra 32K/68/2015 zverejneného
v Obchodnom vestníku OV 38/2016 zo dňa 25.02.2016 bol do funkcie správcu ustanovený nový správca
Mgr. Marek Piršel, podľa P 92/17 - 82/17;
b. Záložné právo v prospech Obec Veľké Zálužie č. OcÚ - S2016/00879-004, na podiel 1/2 - Kriška Patrik
(20.04.1981) nehn. registra 'C' 2546/11, podľa Z 10825/16 - 92/17.

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Pozemky sa nachádzajú v obci Veľké Zálužie v extraviláne (mimo zastavaného územia obce) asi 1,50 km južne
od centra obce. Obec sa nachádza v okrese Nitra a je vzdialená asi 13 km západne od krajského mesta Nitra, s
napojením na rýchlostnú cestu R1, smer Trnava - do 5 min. autom. V obci sa nachádza len základná občianska
vybavenosť.
V zmysle predloženej územnoplánovacej informácie sú pozemky parc. č. 2546/13 a č. 2546/11 definované ako
plochy výroby a podnikateľských aktivít. Iné využitie je v súčasnosti možné vylúčiť.
Pozemok parc. č. 2546/13 je využívaný ako prístupová komunikácia ‐ úzka a dlhá parcela. Ako celok je
obdĺžnikového tvaru s rozmermi asi 195,0 x 6,0 m. Je priamo prístupný zo štátnej asfaltovej cesty III triedy. Je
neoplotený, využívaný ako prístupová komunikácia pre priľahlé parcely. Je pokrytý zhutnenou resp. ujazdenou
vrstvou štrku alebo asfaltového recyklátu.
Pozemok parc. č. 2546/11 je využívaný na podnikateľské účely, nachádza sa tu píla vrátane manipulačnej plochy
a plochy na dočasné uloženie reziva. Ako celok je obdĺžnikového tvaru s rozmermi asi 62,0 x 87,5m. Prístupný je
z verejnej cesty cez pozemok parc. č. 2546/13. Je oplotený strojovým pletivom na drevených a betónových
stĺpikoch. Z východnej strany je oplotený plotom z betónových tvárnic, za ktorým sa v blízkosti na vedľajšej
parcele nachádza stavba ‐ hala. Povrch pozemku bol v čase obhliadky z prevažnej časti pokrytý vyrovnávajúcim
násypom nezistenej hrúbky a presnej skladby (navážkou) zhutneného štrku. Pri východnom okraji sa nachádzala
dočasná drobná stavba ‐ drevený prístrešok.
Inžinierske siete sú obmedzené ‐ na pozemok parc. č. 2546/11 je podľa informácie vlastníka zrealizovaná len
podzemná prípojka el. energie.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom:
37.100,- EUR (slovom: tridsaťsedemtisícsto EURO)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46141 341
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IČ DPH:

SK 2023250229

Zapísaná:
vložka č.: 72494/B
Licitátor:

Deň vydania: 31.01.2019

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
JUDr. Jana Živická, nar.:15.03.1984,

Výsledok dražby:

Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie!

JUDr. Marek Piršel - správca

K009289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Závodný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 197, 951 75 Beladice - Veľké Chrašťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/171/2018S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/171/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Igor Závodný nar.24.04.1989, bytom Gaštanova 197, 951
75 Beladice – Veľké Chrašťany, t.č.941 04 Mojzesovo 400, podnikajúci pod obchodným menom Igor Závodný,
IČO: 44272057, s miestom podnikania Gaštanova 197, 951 75 Beladice – Veľké Chrašťany v zmysle § 28 odsek
3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu
pohľadávok. Uvedená pohľadávka bola správcovi doručená po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok a
jedná sa o nasledovnú pohľadávku:
veriteľ
Orange Slovensko, a.s.

prihlásená suma
605,26,-€

V Nitre, dňa 28.01.2019

JUDr.Peter Bojda

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 31.01.2019

K009290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Hagen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 948/30, 024 24 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/186/2018/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/186/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
JUDr. Jaroslav Plichta, správca dlžníka Martin Hagen, nar. 02.07.1974, bytom Jesenského 948/30, 024 24
Kysucké Nové Mesto, do 07.04.2008 podnikajúci pod obchodným menom: Martin Hagen, s miestom podnikania:
Jesenského 948, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 359 931, 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.4/2019 zo dňa 07.01.2019 pod položkou K001332:

č.

Spol.
podiel
dlžníka

Typ súpisovej
Názov/popis súpisovej položky
zložky majetku

Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti HGM - KYSUCE, spol. s
r.o., so sídlom Jesenského č.948, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO:36 394
iná
majetková 351, register: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka číslo
1 hodnota
12456/L, Oddiel: Sro.
1/1

Súpis.
hodnota
majetku

Poznámka
spornosti
prospech

v

6 638,78 €

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% súpisnej 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 Hagen“.
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

K009291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Dušan Bútor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 980/67, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/1/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/1/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 31.01.2019

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, oznamuje veriteľom dlžníka
Bc. Dušan Bútor, nar. 03.06.1977, bytom Červenej armády 980/67, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky,
podnikajúceho pod obchodným menom Dušan Bútor - SUN rgp, s miestom podnikania Červenej armády 980/67,
039 01 Turčianske Teplice, IČO: 43 154 867, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to
nasledovne: Po - Pi: od 8:00-16:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
sídla, mailom na adrese: broz@judrbroz.sk alebo telefonicky na čísle: 0911324332.
V Ružomberku dňa 28.1.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K009292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karvaša a Bláhovca 743, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 807 024
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2013 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení V. kola VPK na speňažovanie podstatnej časti majetku všeobecnej konkurznej
podstaty v konaní sp.zn.: 1K/35/2013
Správca konkurznej podstaty úpadcu STAX, s.r.o.,so sídlom ul. Karvaša a Bláhovca 743, 038 61 Vrútky, IČO: 35
807 024
vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Žilina zo dňa 21.1.2019
V. kolo Verejného ponukového konania na speňaženie majetku všeobecnej podstaty úpadcu:
1. Nehnuteľný majetok zverejnený v OV č. 70/2014 zo dňa 10.04.2014 pod položkou K006884, (v súlade s
preradením z oddelenej podstatyzverejnené dňa 07.02.2018 v OV č. 27/2018) a to:
Stavba - administratívna budova a skladové priestory, súpisné číslo: 2772,
stojaca
na parcelách číslo 1340/17, 1340/20, 1340/81, 1340/127, zapísaná na LV č. 11455 pre k.ú. Prievidza.
Stavba - laboratórium bez súpisného čísla stojaca na parcele 1340/18 zapísaná na LV č.11455 pre k.ú.
Prievidza.
Parcela registra “C” parcelné číslo 1340/17, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 158m2,
zapísaná na LV č.11455 pre k.ú Prievidza.
Parcela registra “C” parcelné číslo 1340/18, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 212m2,
zapísaná na LV č.11455 pre k.ú Prievidza.
Parcela registra “C” parcelné číslo 1340/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 272m2,
zapísaná na LV č.11455 pre k.ú Prievidza.
Parcela registra “C” parcelné číslo 1340/81, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 282m2,
zapísaná na LV č.11455 pre k.ú Prievidza.
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Parcela registra “C” parcelné číslo 1340/82, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2527m2,
zapísaná na LV č.11455 pre k.ú Prievidza.
Parcela registra “C” parcelné číslo 1340/127, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 160m2,
zapísaná na LV č.11455 pre k.ú Prievidza.
2. Hnuteľný majetok zverejnený v OV č. 50/2014 zo dňa 13.3.2014 pod položkou K004829, ( v spojení s
výmazom poznámky o spornom zápise zverejnenom v OV č.25/2018 zo dňa 05.02.2018) a to:
Dvojhlavá píla zn. ELUMATEC, TypDG79/31, 3/PEN/400V, 61KW, 28001/min, NR: 0799135616, rok výroby:
05/2008,
Horizontálna fréza na drážky zn.ELUMATEC, typ: AF 222/00, NR: 2220024891, rok výroby: 8/2008, 3/PEN 44V
Trojvretenová kopírovacia fréza,typ: KF 178/00, zn. ELUMATEC, č. 1780021257, rokvýroby: 09/2008
Rohovačka značky ELUMATEC,typ: EP 124,NR: 1240024507, rok výroby: 9/2008, 120W, 1/N/PE 230V, PP=bar
Stolová píla typ TS 161/21, NR: 1612123959, rokvýroby 9/2008, 3/PEN 400V
Ťahacia píla s automatickým meracím systémom,
3. Hnuteľný majetok zverejnený v OV č. 92/2014 zo dňa 16.5.2014 pod položkou K009230 ( v spojení s
výmazom poznámky o spornom zápise zverejnenom v Obchodnom vestníku č.25/2018 zo dňa 05.02.2018)
Regálový systém kovový rozoberateľný :
ako podstatnej časti majetku patriaceho k podniku úpadcu v piatom kole verejného ponukového konania
za nasledujúcich podmienok:
Predmetom speňaženia sú označené súpisové zložky majetku ako celok.
V piatom kole ponukového konania sa bude majetok ponúkať za sumu minimálne 309.168,72€, čo predstavuje
60% hodnoty určenej znaleckým posudkom č.17/2018 zo dňa 19.01.2018, znaleckým posudkom č. 2/2018 zo dňa
30.01.2018 a 60% súpisovej hodnoty (3.000.-eur) u majetku zverejneného v OV č. 92/2014 zo dňa 16.05.2014 regálový systém rozoberateľný.
Lehota na prekladanie ponúk sa určuje na 20 dní, pričom lehota bude plynúť odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku ( za deň zverejnenia v Obchodnom vestníku sa považuje
deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku).
Rozhodujúcim kritérom pre víťaza ponukového konania je najvyššia cena, pri splnení všetkých podmienok
ponukového konania.
Ponuky sa zasielajú písomne. Písomnú ponuku záujemca doručí na adresu sídla správcu, s označením na
obálke: Ponukové konanie STAX, s.r.o. -NEOTVÁRAŤ ! v lehote na predkladanie ponúk. Na neskoršie podané
ponuky sa neprihliada.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na kúpu podstatnej časti majetku patriacej k podniku úpadcu,
ktorý tvorí predmet speňažovania, inak sa na neskoršie podané ponuky neprihliada. Riadne doručená ponuka je
záväzná, nemožno ju doplniť, meniť ani vziať späť.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
Označenie záujemcu
- u právnickej osoby: Obchodné meno, miesto podnikania, IČO, zápis v Obchodnom registri, Originál alebo
úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného registra, nie
starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, adresa elektronickej pošty.
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- u Fyzickej osoby: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, kópiu občianskeho preukazu,
Návrh kúpnej ceny bez DPH za podstatnú časť majetku patriaceho k podniku úpadcu ako celku v eurách,
označenú slovom aj písmom. Kúpna cena sa zvyšuje o DPH platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Zloženie zábezpeky vo výške 70 000,- Eur.
Zábezpeka musí byť zložená na účet správy podstaty vedený v Tatrabanke, a.s. číslo: IBAN:
SK5911000000002928908234a pripísaná na tento účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Skladateľ zábezpeky uvedie ako variabilný symbol rodné číslo, ak ide o záujemcu FO nepodnikateľa,
IČO, ak ide o záujemcu Právnickú osobu, KS: 0558, do poznámky uvedie: "zábezpeka STAX"
Neúspešnému záujemcovi bude zábezpeka vrátená na účet, ktorý uvedie v ponuke.
Úspešnému záujemcovi sa zábezpeka započíta oproti ponúknutej kúpnej cene.
Záujemcovi, ktorý zmarí ponukové konanie tým, že ako víťazný účastník neuzavrie v lehote určenej správcom
kúpnu zmluvu a nedoplatí ponúknutú kúpnu cenu, sa zábezpeka nevracia, a táto prepadne v prospech konkurznej
podstaty.
Vyhodnotenie ponúk: Otváranie obálok správca vykoná do troch dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. O
otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne odošle príslušnému orgánu (súdu).
Správca spomedzi ponúk, ktoré splnia podmienky ponukového konania vyberie záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu
cenu za predmet speňažovania a túto ponuku vyhodnotí ako víťaznú.
V prípade zmarenia ponukového konania víťazom VPK, správca vyberie záujemcu, ktorý pri splnení všeobecných
podmienok ponúkol v poradí druhú najvaššiu ponuku a túto ponuku vyhodnotí ako víťaznú.
Lehota na oznámenie vyhodnotenia návrhov sa určuje 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie
návrhov,( elektronicky) a v tejto lehote správca tiež vráti zloženú zábezpeku neúspešným účastníkom konania na
účet, ktorý sú učastníci ponukového konania povinní na tento účel uviesť v ponuke.
So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok správca uzavrie
kúpnu zmluvu.
Správca určuje prvý termín ohliadky ponúkaného majetku na deň: 7.2.2019 v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Správca určuje druhý termín ohliadky ponúkaného majetku na deň: 14.2.2019 v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Ohliadka majetku sa bude konať v sídle prevádzky úpadcu na ul. Podjazdovej č. 1 v Prievidzi, za predpokladu, že
sa najneskôr deň pred stanoveným termínom ohliadky správcovi vopred ohlási aspoň jeden záujemca.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca
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K009293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Václavík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2418/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/278/2018 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/278/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca dlžníka: Martin Václavík, nar. 26.04.1983, bytom Bajzova 2418/17, 010 01
Žilina týmto, v zmysle ustanovenia §167j ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje, že do súpisu majetku
konkurznej podstaty nebol zapísaný žiadny majetok.
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.08.2018, zisťovania majetku správcom, ako aj na základe písomného
prehlásenia a vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa 15.01.2019, správca nezistil žiadny majetok dlžníka,
ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods.1 ZKR mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K009294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubeník Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 1874 / 10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/26/2018 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/26/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Viktor Kubeník, nar. 27.9.1971, bytom Sadová 1874/10 Martin - Záturčie
vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty.
1. Predmetom predaja sú nehnuteľnosti v k.ú. Záturčie, evidované na LV č. 59 – spoluvlastnícky podiel 1/20:
PARCELY registra "C" zapísané na LV č. 59, k.ú. Záturčie:
- parc. č. 281/ 23 o výmere 381 m2 - Zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/20
- parc. č. 281/ 34 o výmere 473 m2 - Záhrady, podiel 1/20

STAVBY
Rodinný dom, Súpisné číslo 1874, na parcele číslo 281/ 23 - podiel 1/20.

2. Na podávanie ponúk je určená lehota 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v
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Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku na ktorý sa
ponuka vzťahuje. Ponuky sa doručujú správcovi na adresu: Mgr. Lubomír Kadura, správca konkurznej podstaty
dlžníka Viktor Kubeník, ul. Republiky 16, 010 01 Žilina.
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 musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Identifikačné údaje záujemcu
2. navrhovanú odplatu, resp. kúpnu cenu
3. záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby vlastnoručne podpísaná, v prípade právnickej osoby
podpísaná štatutárnym orgánom, spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra. V prípade
podpisu splnomocnenou osobou, plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo jeho úradne
overenou kópiou, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
4. Správca vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu správca uzavrie kúpnu zmluvu. Kúpna cena bude
splatná pri podpise zmluvy.
V prípade rovnosti najvyšších ponúk, správca týchto záujemcov vyzve, aby svoju ponuku zvýšili a aby svoje nové
ponuky doručili do kancelárie správcu v lehote 5 dní od výzvy.
Bližšie informácie možno získať na tel. čísle 0908 928 876, e-mail: lubo.kadura@gmail.com, alebo na adrese
správcu:
Mgr. Lubomír Kadura, ul. Republiky 16, 010 01 Žilina.

Mgr. Lubomír Kadura, správca
Spisová značka súdneho spisu: 3OdK/26/2018
Spisová značka správcu: 3OdK/26/2018 S1317

K009295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Wagner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Izabely Textorisovej 4534/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2019.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

246

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

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 Žilina sp. zn. č.k.
2OdK/1/2019 zo dňa 21.01.2019, ktoré bolo zverejneným v Obchodnom vestníku č. 19/2019 dňa 28.01.2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok Tomáš Wagner, nar. 15.03.1980, bytom: Izabely Textorisovej 4534/1, 036 01
Martin, Slovensko, podnikajúceho pod obchodným menom Tomáš Wagner – WATT, s miestom podnikania
Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 43524834 (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. Václav Jaroščiak, M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina,
Slovenská republika k číslu konania 2OdK/1/2019. 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
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
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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,
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
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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.
JUDr. Václav Jaroščiak, správca
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 Žilina from 21th of
January 2019, file No. 2OdK//2019 published in Commercial Journal No 19/2019 on 28 of January 2019, the
bankruptcy was declared on the estate of debtor Tomáš Wagner, date of birth.: 03/15/1995, residence: Terezy
Textorisovej 4534/1, 036 01 Martin, 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. Václav Jaroščiak, M.
Rázusa 14, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 2OdK/1/2019. 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
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
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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. Václav Jaroščiak, trustee

K009296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bollo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichardova 2801/2, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/6/2019 S1522
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Okresný súd Žilina
3OdK/6/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Bollo, nar. 04.08.1969, trvale bytom Lichardova
2801/2, 010 01 Žilina, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, počas pracovných dní v úradných hodinách: od 8.00 – 12.00 hod a
od 13.00 – 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K009297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bollo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichardova 2801/2, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/6/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/6/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Bollo, nar. 04.08.1969, trvale bytom Lichardova
2801/2, 010 01 Žilina, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 a ods. 19 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže
veriteľ zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Výška preddavku na trovy konania 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.

Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
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samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Číslo bankového účtu:
Výška kaucie:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK16 8330 0000 0026 0153 7283 (účet vedený v Fio banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
3OdK/6/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

Mgr. Andrea Šperková
správca

K009298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Wagner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Izabely Textorisovej 4534/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2019.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Tomáš Wagner, nar.
15.03.1980, bytom: Izabely Textorisovej 4534/1, 036 01 Martin, Slovensko, podnikajúceho pod obchodným
menom Tomáš Wagner – WATT, s miestom podnikania Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 43524834, týmto
podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že kauciu vo výške 350,- Eur pri popretí pohľadávky treba poukázať na bankový účet číslo IBAN:
SK26 7500 0000 0040 0387 9151. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok a do poznámky - správy pre prijímateľa meno alebo názov veriteľa.

K009299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Wagner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Izabely Textorisovej 4534/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK1/2019.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Tomáš
Wagner, nar. 15.03.1980, bytom: Izabely Textorisovej 4534/1, 036 01 Martin, Slovensko, podnikajúceho pod
obchodným menom Tomáš Wagner – WATT, s miestom podnikania Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO:
43524834, týmto podľa § 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 účastníci konkurzného konania a ich
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zástupcovia majú právo nahliadnuť do správcovského spisu č. 1OdK/3/2019.S647 počas konkurzu v pracovných
dňoch, v čase od 7.30 hod. do 13.30 hod. v kancelárii správcu.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adrese jarosciak@realitaza.sk, alebo telefonicky na tel. čísle +421
(0) 903522630.

K009300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.S.A.S., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rieka 817, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 411 124
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu B.S.A.S., s.r.o., so sídlom Rieka 817, 022 01 Čadca, IČO: 36 411
124, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne
označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok: 161, veriteľ : Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01
Žilina, prihláška pohľadávky zo dňa 30.07.2018, celková prihlásená suma 183,76 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 28.01.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K009301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Pompa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Vrútky _, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/1/2019 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/1/2019
Druh podania:
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.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: Miroslav Pompa, nar.
24.12.1984, trvale bytom mesto Vrútky, 038 61 Vrútky, do 22.10.2009 podnikajúci pod obchodným menom
Miroslav Pompa, s miestom podnikania Kafendova 3364/8, 038 61 Vrútky, IČO: 44 470 177, korešpondenčná
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adresa Kafendova 14/8, 038 61 Vrútky (ďalej tiež len „Dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Žilina č. k.: 3OdK/1/2018 zo dňa 21.1.2019 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 Žilina No. 3OdK/1/2019 dated on 21th of January 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor Miroslav Pompa, date of birth 24/12/1984, domicile mesto Vrútky, 038 61 Vrútky, correspondence
adress Kafendova 14/8, 038 61 Vrútky, under the business name Miroslav Pompa, place of business
Kafendova 3364/8, 038 61 Vrútky, ID 44 470 177.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2019 dňa 28.01.2019.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Journal n. 19/2019 on 28th of
January 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.
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
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creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Mária Kostolná, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Mária Kostolná, with residence
at Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
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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 trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
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K009302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 374/13, 013 01 Liptovský Mikuláš -Palúdzka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9odK/10/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9odK/10/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty: dlžníka: Miroslav Sedlák, nar. 11.11.1971, bytom Okružná 374/13, 03101 Liptovský
Mikuláš – Palúdzka, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do
správcovského spisu je možné v kancelárií správcu na adrese: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, každý
pracovný deň v úradných hodinách od: 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na
tel. č. 0903 514 854.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K009303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 374/13, 031 01 Liptovský Mikuláš -Palúdzka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9odK/10/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/10/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Sedlák, nar. 11.11.1971, bytom Okružná 374/13, 03101 Liptovský
Mikuláš – Palúdzka:, týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa číslo účtu: IBAN: SK23 5600 0000 0040 0867 9001, vedený v Prima banke
Slovensko a.s. Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom
vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca
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K009304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gustav Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 380/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.7.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/10/2019 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/10/2019
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.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
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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 Gustav Puška, nar.
06.07.1988, trvale bytom Hurbanova 380/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Žilina č. k.: 3OdK/10/2019 zo dňa 21.1.2019 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 Žilina No. 3OdK/10/2019 dated on 21th of January 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Gustav Puška, date of birth 6/7/1988, domicile Hurbanova 380/8, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2019 dňa 28.1.2019.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Journal n. 19/2019 on 28th of
January 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.
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
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cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Peter Vachan, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Peter Vachan, with residence at
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
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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 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).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

K009305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 374/13, 031 01 Liptovský Mikuláš -Palúdzka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9odK/10/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/10/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka: Miroslav Sedlák, nar.
11.11.1971, bytom Okružná 374/13, 03101 Liptovský Mikuláš – Palúdzka (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením, Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 9OdK/10/2019, zo dňa 25.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Miroslav Sedlák, date of birth 25.01.2019, residency at Okružná 374/13, 03101 Liptovský Mikuláš –
Palúdzka (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Žilina, No. 9OdK/10/2019 dated on 25th of january 2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 18/2019 dňa 25.1.2019.Dňom
28.1.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 18/2019 on 25th of
december 2019. Bankruptcy was declared on 28th of january 2018.

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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Marta Bojo Vevurková, ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovenská republika.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Marta Bojo Vevurková, ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 28.1.2019.

The date 28th of january 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
pohľadávky.

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,
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which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

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

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

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
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
prihláškerozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
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fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

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

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

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

JUDr. Marta Bojo Vevurková , správca konkurznej podstaty
JUDr. Marta Bojo Vevurková, trustee

K009306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Pešadík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biely Potok - Raveň 7118/49, 034 03 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/113/2018 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/113/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 , komplementár spoločnosti, správca dlžníka
Mgr. Jozef Pešadík, nar. 20. 9. 1962, bytom Biely Potok - Raveň 7118/49, 034 03 Ružomberok, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina , č. k. 2OdK/113/2018 týmto v súlade § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „
) oznamuje, že dňa 28. 1. 2019 boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky veriteľa Slovenská
konsolidačná, a. s. , Cintorínska 21, 814 99 Bratislava , IČO : 35 776 005 prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty a to :
1. pohľadávka por. č. 1 v celkovej sume 43,41 €,
2. pohľadávka por. č. 2 v celkovej sume 198,75 €,
3. pohľadávka por. č. 3 v celkovej sume 65,83 €,
4. pohľadávka por. č. 4 v celkovej sume 6 801,32 € a
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5. pohľadávka por. č. 5 v celkovej sume 4 849,10 € .

V Martine 28. 1. 2019

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

K009307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Babková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 3739/13, 036 08 Martin-Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/276/2018 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/276/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe zoznamu majetku dlžníka, ktorý je súčasťou návrhu na vyhlásenie konkurzu. písomného vyhlásenia
dlžníka zo dňa 12.12.2018 ako aj zistení správcu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe vyššie uvedených skutočnosti a v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu stanovené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR a preto správca oznamuje v Obchodnom
Vestníku, že konkurz končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom Vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Monika Babková, nar.
11.07.1971, bytom Zelená 3739/13, 036 08 Martin - Priekopa, zrušuje.

Ing. Štefan Straka, správca

K009308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Líška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 654/1, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/138/2018 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/138/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 2OdK/138/2018 zo dňa 29.6.2018 zverejnenom v Obchodnom vestníku
OV č. 130/2018 dňa 9.7.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu Ján Líška, nar. 14.12.1975, bytom
Hviezdoslavova 654/1, 038 53 Turany, podnikajúci pod obchodným menom Ján Líška Pegas, s miestom
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podnikania: Hviezdoslavova 654/1, 038 53 Turany, IČO: 34 380 574 – toho času s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Úpadca“), pričom do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Marína
Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa
zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S 1486 (ďalej
len „SKP“).
V predmetnej konkurznej veci konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu a v zmysle
ustanovenia § - u 167v ods. 1 ZKR, po tom čo správkyňa zistila, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ustanovení § - u 167t ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Úpadcu Ján Líška, nar. 14.12.1975, bytom Hviezdoslavova 654/1, 038 53 Turany, podnikajúci pod obchodným
menom Ján Líška Pegas, s miestom podnikania: Hviezdoslavova 654/1, 038 53 Turany, IČO: 34 380 574 – toho
času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ján Líška, nar.
14.12.1975, bytom Hviezdoslavova 654/1, 038 53 Turany, podnikajúci pod obchodným menom Ján Líška Pegas,
s miestom podnikania: Hviezdoslavova 654/1, 038 53 Turany, IČO: 34 380 574 – toho času s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou, vedený pod sp.zn. 2OdK/138/2018 zrušuje.

JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa

K009309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Pešadík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biely Potok - Raveň 7118/49, 034 03 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/113/2018 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/113/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola ponukového konania

V súlade s § 167q) ods. 1 a § 167 p) 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 " zákon " ) správca v OV č. 6/2019 dňa 9. 1.
2019 vyhlásil 2. kolo ponukového konania na predaj szm č. 2 – peňažnej pohľadávky dlžníka Ing. Marianny
Jurášovej, nar. xx. xx. xxxx, bytom Polhora 1317/22, 0345 01 Ružomberok , vzniknutej titulom Rozsudku
Okresného súdu Ružomberok sp. zn. 9C/69/2012 – 276, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.
153/2018 dňa 9. 8. 2018 ako szm č. 2 v súpise majetku všeobecnej podstaty .
Posledným dňom lehoty na podávanie ponúk bol deň 21. 1. 2018 .
Správca konštatuje, že v 2. kole ponukového konania bola do kancelárie správcu doručená v stanovenej lehote
jedna ponuka , pričom záujemca uhradil celú zálohu na kúpnu cenu na označený bankový účet v stanovenej
lehote.
V súlade s podmienkami 2. kola ponukového konania správca konštatuje, že 2. kolo ponukového konania bolo
úspešné, úspešnou sa stala ponuka s kúpnou cenou 101,00 € za speňaženie horeuvedeného majetku dlžníka.
Správca týmto vyzýva oprávnené osoby, aby v zmysle § 167 r) zákona uplatnili svoje právo vykúpiť predmetný
majetok z konkurznej podstaty v lehote a za podmienok stanovených v zákone.
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková , zástupca kancelárie a komplementár

K009310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Hurtala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaňovka 812/23, 029 52 Hruštín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/55/2018 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/55/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
V súlade s § 167p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zákon " ) správca dňa 9. 1. 2019 vyhlásil v OV č. 6/2019
tretie kolo ponukového konania na predaj majetku , ktorý bol zverejnený v súpise majetku všeobecnej podstaty v
OV č. 190/2018 dňa 2. 10. 2018 ako súpisová zložka majetku č. 48 - osobné motorové vozidlo zn. Peugeot
405, ev. č. NO158AO , výrobné číslo VF315BD9208296169/88, farby červenej , rok výroby 1988 . Posledným
dňom lehoty na podávanie ponúk bol deň 21. 1. 2019.
Vzhľadom k tomu, že do kancelárie správcu nebola v stanovenej lehote doručená žiadna ponuka, správca
konštatuje, že 3. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku bolo neúspešné.
Podľa § 167p) ods. 2 zákona súpisová zložka majetku č. 48 - osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 405, ev. č.
NO158AO , výrobné číslo VF315BD9208296169/88, farby červenej , rok výroby 1988 prestáva podliehať
konkurzu, pretože sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní. Ak o uvedený hnuteľný 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.

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

K009311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Štrkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojtecha Spanyola 2126/12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/253/2018 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/253/2018

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

270

Obchodný vestník 22/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

Súpis všeobecnej podstaty

Popis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1049 vedeného Katastrálnym odborom
Okresného úradu Bytča, okres Bytča, obec Bytča, katastrálne územie Hliník nad Váhom, veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/22:
·
·
·

stavba, popis stavby: rodinný dom, súp. č. 254, postavená na parcele registra „C“, číslo parcely: 562,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 307 m2,
pozemok, parcela registra „C“, číslo parcely: 561, druh pozemku: záhrada, výmera 541 m2,
pozemok, parcela registra „C“, číslo parcely: 562, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera
307 m2,

spoločne ďalej len „súbor“
Súpisová hodnota majetku (súboru): 2000 €
Deň zapísania do súpisu: 24.01.2019
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 167h ZKR
Žilina, dňa 28.01.2019
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K009312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4321/43, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/10/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/10/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „Správca“) ako správkyňa úpadcu: Vladimír Murgoš, nar. 7.10.1960, bytom Hlboké 4321/43, 031
01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábrežie (ďalej len „Úpadca“) oznamuje, že do správcovského spisu Úpadcu
možno nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok až piatok od 10:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii Správcu na
Jilemnického 30, 036 01 Martin. Termín nahliadnutia do spisu je možné dohodnúť e-mailom na e-mailovej adrese:
marina.gallova@gmail.com.

V Martine, dňa 28.1.2019
JUDr. Marína Gallová - správca

K009313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4321/43, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 31.01.2019

Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/10/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/10/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná
a reštrukturalizačná správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod zn. S 1486 (ďalej len „SKP“) ako správca úpadcu Vladimír Murgoš, nar. 7.10.1960, bytom Hlboké
4321/43, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábrežie (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje bankový účet
podstaty Úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. v tvare IBAN: č.ú.: SK39 0900 0000 0051 3309 7099, na
ktorý je možno skladať kauciu podľa ust. §-u 32 ods. 7 písm. b) ZKR.

V Martine dňa 28.1.2019
JUDr. Marína Gallová, správca

K009314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janček Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 573, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1988
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/5/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/5/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S1565 (ďalej aj ako len „Správca“), Správca úpadcu: Vladimír Janček, nar.: 24.06.1988, bytom Valča
573, 038 35 Valča (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej
aj ako len „ZKR“) uverejňuje návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:

·
·
·
·

Celková suma
Celková suma
€
Celková suma
2.085,23 €
Celková suma

výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 7.401,72 €
výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu pripadajúca na všeobecnú podstatu: 7.101,72
pohľadávok proti podstate pripadajúca na všeobecnú podstatu vrátane odmeny správcu:
určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 5.016,50 €

Uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
Rozvrh čistého výťažku v prospech veriteľov uspokjovaných týmto rozvrhom
Zistená pohľadávka
Veriteľ (Obchodné meno/názov/priezvisko a meno, sídlo/bydlisko, IČO)
veriteľa

Uspokojuje sa v
sume:
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Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00
151 700
Slovenská sporiteľňa, a. s. , Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Deň vydania: 31.01.2019

156,91 €
25 432,25 €
63 335,84 €
451,16 €

8,81 €
1 427,46 €
3 554,91 €
25,32 €

V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR správca určuje veriteľskému výboru lehotu 15 dní na schválenie Návrhu
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, alebo podanie odôvodnených námietok v určenej
lehote, ktorá začína plynúť odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku SR.

V Žiline, dňa 28.01.2019

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K009315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANTOREX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sučianská 9881/49A, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 389 234
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2016.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznamujem, že v konkurze úpadcu KANTOREX, s.r.o., Sučianska 9881/49A, 036 08 Martin, IČO: 36 389 234,
Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3K/21/2016, boli po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, doručené správcovi konkurznej podstaty :
Dňa 21.1.2019 prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005, v celkovej sume 14.804,90 eur, v poradí „Iná pohľadávka“.
Prihláška veriteľa bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod por. číslom „136“.
Dňa 28.1.2019 súhrnná prihláška 13-ich pohľadávok veriteľa Mesto Martin, so sídlom Námestie S. H.
Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 300316792, v celkovej sume 7.333,49 eur, v poradí „Iná pohľadávka“.
Prihlášky veriteľa boli v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísané do Zoznamu pohľadávok pod por. číslom „137 až
149“.
V Žiline dňa 28.1.2019.
JUDr. Václav Jaroščiak, správca S647

K009316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajtáš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1957
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/296/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/296/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Štefan Pajtaš, nar. 07.05.1957, bytom 036 01 Martin, podnikajúceho pod
obchodným menom Štefan Pajtáš sPs, s miestom podnikania Jilemnického 35/53, 036 01 Martin, IČO: 35 393
831, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00
hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred dohodnúť na tel. č.: 0905933592, resp. e-mail:
fiolekova@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK13 1100 0000 0080 1411 7863.
Ing. Elena Fioleková, správca

K009317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/302/2018 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/302/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Fiolek, správca dlžníka: Ján Facuna, nar. 16.02.1995, trvale mesto Martin, 036 01 Martin, týmto v
zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch
v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v
úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred dohodnúť na
tel. č.: 0915720328, resp. e-mail: tfiolek@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK89 1100 0000 0080 1711 7869.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurník Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kraľovany 170, 027 51 Kraľovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/306/2018 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/306/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Fiolek, správca dlžníka: Štefan Ďurník, nar. 28.03.1954, trvale Kraľovany 170, 027 51 Kraľovany, do
27.01.2012 podnikajúci pod obchodným menom Štefan Ďurník, s miestom podnikania Kraľovany 170, 027 51
Kraľovany, IČO: 31 047 530, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si
je vhodné vopred dohodnúť na tel. č.: 0915720328, resp. e-mail: tfiolek@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK89 1100 0000 0080 1711 7869.

K009319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatarková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 2598/30, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/311/2018 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/311/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Fiolek, správca dlžníka: Jana Tatarková, nar. 27.12.1961, trvale bytom Jarná 2598/30, 010 01 Žilina,
týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch
v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v
úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred dohodnúť na
tel. č.: 0915720328, resp. e-mail: tfiolek@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Číslo účtu v tvare IBAN:SK89 1100 0000 0080 1711 7869

K009320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lányová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/7/2019 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/7/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Fiolek, správca dlžníka: Soňa Lányová, nar. 02.04.1966, bytom 036 01 Martin, týmto v zmysle
ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení
neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v úradných
hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred dohodnúť na tel. č.:
0915720328, resp. e-mail: tfiolek@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK89 1100 0000 0080 1711 7869

K009321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Štefanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 201/37, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1981
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-263-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/49/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172 správca dlžníka: Anna Štefanová,
Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, IČO: /r.č.: / nar.: 22.07.1981 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva, k.s., správca

K009322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Denis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Moysesa 440 / 50, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1996
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/707/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/707/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Denis Cicko, nar. 24. 2. 1996, trvale bytom Š. Moysesa 440/50, 965 01 Žiar nad Hronom, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
na
prihlásenie
pohľadávok bola
dňa
21.
januára
2019
Správcom
do
zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

KRUK
Česká
republika s.r.o.

Ulica:

a Slovenská 24785199 Československé
armády

Číslo: Obec

PSČ: Štát

954/7 Hradec
Králové

500 03 Česká
republika

Prihlásená
suma
Celková suma
371,56 €

–

LawService Recovery, k.s., správca

K009323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Elemír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľ 198, 980 45 Kráľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1964
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/709/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/709/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Elemír Horváth, nar. 28. 7. 1964, trvale bytom Kráľ 198, 980 45 Štrkovec, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlásenie pohľadávok bola dňa 21. januára 2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

KRUK
Česká
republika s.r.o.

Ulica:

a Slovenská 24785199 Československé
armády

Číslo: Obec

PSČ: Štát

954/7 Hradec
Králové

500 03 Česká
republika

Prihlásená
suma
Celková suma
259,29 €

–

KORE management, k.s., správca

K009324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká nad Ipľom 273, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/732/2018 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/732/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jozef Oláh, nar. 25. 05. 1953, trvale bytom Veľká nad Ipľom 273, 985 32 Veľká nad Ipľom,
korešpondenčná adresa: Jelšovec 81, 985 32 Jelšovec, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
KOLO: PRVÉ
Predmet: hnuteľné veci, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1. a 2., súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 12/2019 dňa 17.01.2019.
Hnuteľná vec:
1. Osobný automobil, HYUNDAI MATRIX, žltá metalíza zlatá, dátum prvej evidencie 17.10.2007, VIN:
NLHPM81CP7Z001092, (nepojazné, pokazená spojka), súpisová hodnota 2.000,00 €, dátum a dôvod
zápisu: 14.01.2019, majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v
zmysle § 167 h ods. 1 písm. b) ZKR.
2. Osobný automobil, ŠKODA Felícia, modrá, dátum prvej evidencie 01.01.1996, VIN:
TMBEFF613V0461217, súpisová hodnota 300,00 €, dátum a dôvod zápisu: 14.01.2019, majetok, ktorý
patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167 h ods. 1 písm. b) ZKR.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia v tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo účtu: IBAN: SK06 5600 0000 0054 5149 3003, Variabilný symbol: 6118377191
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 0917 691 654, alebo emailom
tkacova.skp@gmail.com
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 167 p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady (náklady spojené s odhlásením a prihlásením motorových vozidiel). Ak sa hnuteľné
veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak
o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
V Detve, dňa 28.01.2019
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K009325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 318/3, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1987
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/26/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/26/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Igor Pokoš, nar. 02.12.1987, trvale bytom Stromová
318/3, 977 01 Brezno oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K009326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 318/3, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1987
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/26/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/26/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Igor Pokoš, nar. 02.12.1987, trvale bytom Stromová 318/3, 977 01 Brezno (ďalej len
„úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 5OdK/26/2019, zo dňa
17.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner Igor Pokoš, d.o.b.: 2nd December 1987, residing
Stromová 318/3, 977 01 Brezno (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of
the District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/26/2019 dated 17th January 2019 bankruptcy was declared on the
Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 16/2019 dňa
23.01.2019. Dňom 24.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 16/2019 on 23rd
January 2019. Bankruptcy was declared on 24th January 2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA”) applies:

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

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko a v jednom rovnopise
na súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(§ 167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.

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

14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.

15. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
15. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

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

17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.

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

V Banskej Bystrici, dňa 28.01.2019
In Banskej Bystrici, on 28th January 2019

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K009327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 318/3, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1987
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/26/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/26/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Igor Pokoš, nar. 02. 12. 1987, trvale bytom Stromová
318/3, 977 01 Brezno, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka
a.s., IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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V Banskej Bystrici, dňa 28.01.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K009328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tončová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Breziny 67, 962 61 Breziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/631/2018 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/631/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 5OdK/631/2018 zo dňa 23.10.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jolana Tončová, nar. 25.01.1967, trvale bytom Horné Breziny 67, 962 61 Breziny a za správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 209/2018 zo dňa 29.10.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
29.06.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 29.06.2018,
súčinnosti tretích osôb a z úvodného stretnutia s dlžníkom zo dňa 21.11.2018. Správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Jolana Tončová, nar.
25.01.1967, trvale bytom Horné Breziny 67, 962 61 Breziny, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jolana Tončová, nar. 25.01.1967, trvale
bytom Horné Breziny 67, 962 61 Breziny, zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši dňa 28.01.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K009329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: eMTrade a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 269, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 628 760
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/98/2016 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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2K/98/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18,
974 01 Banská Bystrica, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: eMTrade a.s. „v konkurze“, so sídlom
Ladomerská Vieska 269, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 628 760, sp. zn. 2K/98/2016, týmto v zmysle § 96
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 815 34 Bratislava, IČO:
31 318 916 a zároveň oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 815 34 Bratislava, IČO: 31 318 916.

Poučenie:
Dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní
od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K009330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pustaj Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 503 / 131, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1955
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/630/2018 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/630/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Dušan Pustaj, nar. 21. 11. 1955, trvale bytom Komenského 503/131, 976 66 Polomka
spisová značka: 5OdK/630/2018, správca: KASATKIN Recovery, k.s.
Majetok - nehnuteľnosti
Zápis do súpisu
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

1

2

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku

*Obydlie - nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č.
1411 v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky,
vedenom Okresným úradom Brezno, Katastrálny odbor,
okres Brezno, obec Polomka, katastrálne územie
Polomka: stavba so súpisným číslom 503: rodinný dom
postavený na pozemku parcely registra "C" KN č. 953 o
výmere 580 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie
Nehnuteľnosť priľahlá k obydliu - zapísaná na liste
vlastníctva č. 246 v katastri nehnuteľností Slovenskej
republiky, vedenom Okresným úradom Brezno,
Katastrálny odbor, okres Brezno, obec Polomka,

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

1/5

31.12.2018 § 167h ZKR

7 000 €

1/6

31.12.2018 § 167h ZKR

1 000 €
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katastrálne územie Polomka: pozemok registra "C" KN s
parcelným číslom 953 o výmere 580 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie
* nepostihnuteľná hodnota obydlia nepodlieha konkurzu

SPOLU:

Majetok - hnuteľná vec
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

3

Opis súpisovej zložky majetku

Zápis do súpisu

Miesto, kde sa
Spoluvlastnícky
hnuteľná vec
podiel dlžníka
nachádza

hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo
- Citroen Xsara 1.4 l 5 DV, VIN:
Komenského
WF7N1KFXF36932966, približný rok 503/131, 976 66
výroby: 2000, stav opotrebovanosti:
Polomka
primerané veku vozidla

1/1

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

8 000 €

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

31.12.2018 § 167h ZKR

300,00 €

SPOLU:

300,00 €

KASATKIN Recovery, k. s., správca

K009331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z KOVO s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájníková 288 / 0, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 468 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2014 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu A-Z
KOVO s.r.o. „v konkurze“, IČO: 45 468 621, so sídlom Hájniková 288, 962 02 Vígľaš týmto na základe udeleného
súhlasu o uzatvorení zmieru o vylúčení súpisovej zložky majetku a o zaplatení odplaty za skutočne vykonanú
prácu na diele, ktorý súhlas bol udelený zo strany príslušného orgánu vylučuje zo súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa PPS GROUP a.s. nasledovnú súpisovú zložku majetku :
52. Krbové kachle BASEL II, 89 kusov
V Banskej Bystrici, dňa 28. januára 2019
JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K009332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK - ŤAŽIARIK s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 129 026
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2017 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU ZO SÚPISU MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
KASATKIN Recovery, k. s., ako správca konkurznej podstaty úpadcu SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18,
969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129 026 v zmysle ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") v spojení s ust. § 40 ods. 1 písm. f) 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,
vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku č.: 235/2017
zo dňa 11.12.2017, nasledujúci majetok - pohľadávku:
Majetok - pohľadávka
Číslo
súpisovej
zložky majetku

6

Zápis do súpisu
Deň
Dôvod
zapísania zapísania
majetku majetku

Opis súpisovej zložky majetku

Dlžník

Právny
Celková suma
dôvod
pohľadávky
vzniku

LENA - spol. s.r.o., so
sídlom Murínska 1765,
707,60 €
962 05 Hriňová, IČO: 31
570 453

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená vlastným
odhadom správcu v EUR

Mena

Zmluva
dielo

o

EUR

§ 67 ods. 1
29.11.20
písm.
a) 707,60 €
17
ZKR

Deň výmazu poznámky o spornom zápise zo súpisu: 24.01.2019
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise zo súpisu:
Vyššie špecifikovaná pohľadávka úpadcu voči LENA – spol. s.r.o., zanikla v celom rozsahu ešte pred vyhlásením
konkurzu. Na vylúčenie pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu bol správcovi udelený súhlas
príslušným orgánom.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K009333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R. Jašíka 1868/11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1961
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/39/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/39/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ladislav Daniel, nar.
28.08.1961, trvale bytom R. Jašíka 1868/11, 960 01 Zvolen, adresa na doručovanie Unionka 88, 960 01
Zvolen (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/39/2019,
zo dňa 22.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the Ladislav Daniel, date of birth 28.08.1961, residency at R. Jašíka 1868/11, 960 01 Zvolen, delivery
address Unionka 88, 960 01 Zvolen, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/39/2019 dated on 22th of January 2019, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2019 dňa
28.01.2019. Dňom 29.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 19/2019 on
28th of January 2019. Bankruptcy was declared on 29th of January 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 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.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
Advisors k.s.
Kukučínova 3379/18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
Advisors k.s.
Kukučínova 3379/18
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 30.01.2019

The date 30th of January 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

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

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

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
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than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
Advisors k.s., trustee

K009334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Madácha 728/5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/617/2018 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/617/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka Katarína Kováčová, nar. 01. 04. 1986, trvale bytom I. Mádacha 728/5,
990 01 Veľký Krtíš, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka, a to:
osobné motorové vozidlo FORD ESCORD, ev.č. VK721BX, VIN:WF0NXXGCANWM42761, rok výroby 1998,
výkon: 66kW, zdvihový objem valcov: 1753,0cm3, prevodovka MT 5, motorová nafta, farba: strieborná metalíza
svetlá, stav a opotrebenie vozidla podľa dlžníka: vozidlo má najazdených cca 300 000km, autobatéria je zlá,
prístrojovka nesvieti, vo vozidle je zlá hlava motora + celkový problém s elektrikou, na vozidle nie sú originál
pneumatiky. Vozidlo sa dá iba odtiahnuť, motor sa prehrieva. Súpisová hodnota: 100 EUR
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi (Ing. Kristián Gregor, Horná 54, 97401
Banská Bystrica) v lehote 11 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s
označením „ponuka Katarína Kováčová – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, u právnických osôb: aktuálny
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní/, u fyzických osôb: aktuálny výpis zo živnostenského registra
/nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa: fotokópia platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o
úhrade finančnej zábezpeky a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK60 8360 5207
0042 0341 7461 s poznámkou „ponuka Kováčová“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať po dohode so správcom na tel. č.: 0902820400 alebo cez
e-mail: spravca.gregor@gmail.com
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
6. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
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7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
8. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Kristián Gregor, správca

K009335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamrich Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8801 / 66, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1011/2018 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1011/2018
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.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Ľuboš Jamrich, nar. 21.11.1973, bytom Unionka 8801/66, 960 01
Zvolen týmto o z n a m u j e, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu
zo dňa 15.10.2018, z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárii správcu dňa 22.11.2018 a vykonaného šetrenia
majetku podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe zistenia skutkového stavu
následne zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca o z n a m u j e, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Ľuboš Jamrich, nar. 21.11.1973, bytom Unionka 8801/66, 960 01 Zvolen sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Ľuboš Jamrich, nar. 21.11.1973, bytom
Unionka 8801/66, 960 01 Zvolen v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K009336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikloš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 485 / 8, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1002/2018 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1002/2018
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.
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JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Milan Mikloš, nar. 06.05.1975, bytom Záhradná 8, 976 32 Badín týmto
o z n a m u j e, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa
08.10.2018, z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárii správcu dňa 22.11.2018 a vykonaného šetrenia majetku
podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe zistenia skutkového stavu následne
zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom
na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca o z n a m u j e, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Milan
Mikloš, nar. 06.05.1975, bytom Záhradná 8, 976 32 Badín sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Milan Mikloš, nar. 06.05.1975, bytom
Záhradná 8, 976 32 Badín v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. František Vavráč, správca

K009337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Jurina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanova 1080/1, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/686/2018 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/686/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku.
Správca konkurznej podstaty dlžníka Jurina Tóthová, nar. 26.01.1956, bytom Smetanova 1080/1, 986 01
Fiľakovo, obchodné meno: Jurina Tóthová – STIL, Smetanova 1080/1, 986 01 Fiľakovo, IČO: 10 869 999
v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje svoj
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
JUDr. František Vavrač, správca

K009338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiš Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drienčany 8, 980 23 Drienčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1084/2018 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1084/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1/
Typ súpisnej položky majetku: pohľadávka z účtu v banke
Popis: pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: SK40 7500 0000 0040 2520 3670 v sume 500,- € - preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
v konaní o oddlžení.
Súpisová hodnota majetku: 500,- €.
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2/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: ovocný sad
Výmera: 1688 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 306
Číslo parcely: 809
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 126,60 EUR

3/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: ovocný sad
Výmera: 297 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 101
Číslo parcely: 76
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 45 EUR
4/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2092 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
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Katastrálne územie: Drienčany
Číslo LV: 729
Číslo parcely: 1318
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 470,70 EUR

5/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 1548 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 134
Číslo parcely: 635/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/18
Súpisná hodnota majetku: 2,68 EUR

6/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 619 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 134
Číslo parcely: 1058
Spoluvlastnícky podiel: 1/18
Súpisná hodnota majetku: 1,07 EUR
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7/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 69 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 183
Číslo parcely: 904/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 2,59 EUR

8/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 342 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 131
Číslo parcely: 504/2
Spoluvlastnícky podiel: 7/72
Súpisná hodnota majetku: 1,04 EUR

9/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 342 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 131
Číslo parcely: 504/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/36
Súpisná hodnota majetku: 0,60 EUR

10/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 342 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 131
Číslo parcely: 504/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/72
Súpisná hodnota majetku: 0,01 EUR

11/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1143 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 54
Číslo parcely: 806
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 50 EUR
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12/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 101 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 54
Číslo parcely: 905/1
Spoluvlastnícky podiel: 5/36
Súpisná hodnota majetku: 35,72 EUR

13/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1472 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 296
Číslo parcely: 832/1
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 64,40 EUR

14/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1472 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 296
Číslo parcely: 832/1
Spoluvlastnícky podiel: 5/36
Súpisná hodnota majetku: 46 EUR

15/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 437 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 91
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 32,77 EUR

16/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2293 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 106
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 171,97 EUR
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17/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 841 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 158
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 63,07 EUR

18/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 3151 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 165
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 236,32 EUR

19/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1308 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 216
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 98,10 EUR

20/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 114 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 249
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 1,20 EUR

21/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1368 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 306
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 102,60 EUR
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22/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1266 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 341
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 94,95 EUR

23/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1480 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 346
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 111 EUR

24/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 679 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 376
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 50,92 EUR

25/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1972 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 381
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 147,90 EUR

26/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 795 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 410
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 59,62 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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27/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1128 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 418
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 84,60 EUR

28/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 832 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 436
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 62,40 EUR

29/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2054 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 488
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 154,04 EUR

30/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 963 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 525
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 72,22 EUR

31/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 328 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 538
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 24,60 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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32/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 739 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 615
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 7,68 EUR

33/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 734 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 659
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 7,63 EUR

34/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 962 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 779
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 72,15 EUR

35/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1744 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 852
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 130,78 EUR

36/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1082 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 863
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 81,15 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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37/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2563 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 86
Číslo parcely: 909
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 192,22 EUR

38/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 181 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 82
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 6,79 EUR

39/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 202 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 89
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 7,58 EUR

40/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 3370 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 108
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 126,37 EUR

41/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 402 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 157
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 15,07 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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42/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1683 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 166
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 63,11 EUR

43/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2478 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 181
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 92,92 EUR

44/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1603 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 196
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 60,11 EUR

45/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1179 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 218
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 44,21 EUR

46/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 3746 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 228
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 140,47 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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47/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 208 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 234/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 7,80 EUR

48/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 61 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 237
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 0,30 EUR

49/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 79 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 251
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 0,40 EUR

50/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2116 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 324
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 79,35 EUR

51/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2440 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 350
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 91,50 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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52/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1709 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 382
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 64,08 EUR

53/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2699 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 391
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 101,21 EUR

54/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 928 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 409
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 34,80 EUR

55/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1329 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 435
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 49,83 EUR

56/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2518 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 480/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 94,42 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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57/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1053 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 490
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 39,50 EUR

58/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 935 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 526
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 35,06 EUR

59/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 237 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 532
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 8,90 EUR

60/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 1272 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 587/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 6,61 EUR

61/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 1264 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 588/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 6,57 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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62/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 397 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 616
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 2,06 EUR

63/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 524 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 623/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 2,75 EUR

64/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 720 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 658
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 3,74 EUR

65/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 409 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 673/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 2,13 EUR

66/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 382 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 691/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 2 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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67/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 770 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 692/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 4 EUR

68/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 837 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 731
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 31,38 EUR

69/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1801 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 740
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 67,90 EUR

70/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 3528 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 748
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 122,18 EUR

71/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera:1453 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 778
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 54,50 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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72/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 3491 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 848
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 130,92 EUR

73/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1000 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 864
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 37,50 EUR

74/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1860 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 904/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 69,75 EUR

75/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2709 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 910
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 101,59 EUR

76/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 3422 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 929
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 128,32 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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77/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 9 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 948/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 0,34 EUR

78/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 100 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 988/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 0,50 EUR

79/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 147 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 1019/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 0,76 EUR

80/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 474 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 1037
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 2,50 EUR

81/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 711 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 107
Číslo parcely: 1041
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisná hodnota majetku: 3,70 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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82/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 275 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 233/1
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 12,03 EUR

83/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 275 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 233/1
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 6,90 EUR

84/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 275 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 233/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 1,72 EUR

85/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2336 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 282
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 102,20 EUR

86/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2336 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 282
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 58,40 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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87/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2336 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 282
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 14,60 EUR

88/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 1263 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 590/2
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 7,70 EUR

89/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 1263 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 590/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 4,40 EUR

90/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 1263 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 590/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 1,10 EUR

91/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 888 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 592/2
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 5,40 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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92/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 888 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 592/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 3,10 EUR

93/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 888 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 592/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 0,77 EUR

94/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 875 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 674/1
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 5,30 EUR

95/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 875 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 674/1
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 3,03 EUR

96/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 875 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 674/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 0,76 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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97/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 3675 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 728
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 160,80 EUR

98/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 3675 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 728
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 91,87 EUR

99/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 3675 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 728
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 23 EUR

100/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 273 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 832/2
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 12 EUR

101/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 273 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 832/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 6,82 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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102/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 273 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 832/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 1,70 EUR

103/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2383 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 905/2
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 104,25 EUR

104/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2383 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 905/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 59,57 EUR

105/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 2383 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 905/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 14,90 EUR

106/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 33 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 950/2
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 1,45 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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107/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 33 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 950/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 0,82 EUR

108/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 33 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 950/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 0,20 EUR

109/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 236 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 985/2
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 1,43 EUR

110/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 236 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 985/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 0,81 EUR

111/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 236 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 985/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 0,20 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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112/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 459 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 1023/2
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 2,80 EUR

113/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 459 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 1023/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/18
Súpisná hodnota majetku: 1,59 EUR

114/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: trvalý trávnatý porast
Výmera: 459 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 113
Číslo parcely: 1023/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/36
Súpisná hodnota majetku: 0,40 EUR

115/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 101 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 54
Číslo parcely: 905/1
Spoluvlastnícky podiel: 7/36
Súpisná hodnota majetku: 4,42 EUR

116/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 1143 m2
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 54
Číslo parcely: 806
Spoluvlastnícky podiel: 5/36
Súpisná hodnota majetku: 35,72 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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117/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: orná pôda
Výmera: 432 m2
Štát: Slovensko
Obec: Padarovce
Katastrálne územie: Padarovce
Číslo LV: 1262
Číslo parcely: 1066
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 97,20 EUR

118/
Typ súpisnej položky majetku: Stavby
Druh stavby: rodinný dom
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča
Číslo LV: 45
Číslo parcely: 100
Súpisné číslo: 7
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 3.000 EUR

119/
Typ súpisnej položky majetku: Stavby
Druh stavby: rodinný dom
Štát: Slovensko
Obec: Drienčany
Katastrálne územie: Papča

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo LV: 19
Číslo parcely: 95/1
Súpisné číslo: 7
Spoluvlastnícky podiel: 1/3
Súpisná hodnota majetku: 3.000 EUR

Mgr. Robert Antal
správca

K009339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Frlajsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 655/62, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1984
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-204-001/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/264/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Motorové Vozidlo:

Popis
Renault Thalia

Rok výroby
2002

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

Stav
Opotrebované

Súpisová hodnota v €
800

Zverejnenú v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 226/2017 dňa 28.11.2017.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
insolva, k.s. správca dlžníka Martina Frlajsová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gurvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutníkov 304/13, 065 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1967
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1139/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1139/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 28.01.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K009341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Janovce 426, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1183/2018 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1183/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zverejňuje ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR. Majetok,
ktorý správca ponúka na predaj je:

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
značka: VOLKSWAGEN Golf
VIN: WVWZZZ1JZWD107427
EVČ: RS338BE
r. v. : 1998
súpisová hodnota: 1.100 €

1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského
spisu v tvare „4OdK/1183/2018 S527“.

2. Súčasťou ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným
číslom vo vzťahu k ponúkanej hnuteľnej veci. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu, vedený v ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040
2520 3670. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

3. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 12.02.2019. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.

4. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom ponukovom kole zabezpečí správca na požiadanie
ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku, dohodne jej termín so
správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 614 alebo
e-mailom na adresu: antal@akantal.sk

5. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu podáva výhradne správca,
pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 614 alebo e-mailom na adresu:
antal@akantal.sk. Informácie o speňažovanom motorovom vozidle sú verejne dostupné aj na
www.autovia.sk, www.autobazar.eu a www.akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K009342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Bari
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Dravce 47, 985 42 Veľké Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/770/2018 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/770/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen správca konkurznej podstaty dlžníka Filip Bari,
nar. 16.07.1988, trvale bytom Veľké Dravce 47, 985 42 Veľké Dravce, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/770/2018, týmto podľa § 167u ZKR oznamuje zámer zostaviť
rozvrh výťažku.

JUDr. Jaroslav Bako, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Csaba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lentvora 67, 985 13 Lentvora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1026/2018 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1026/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1377, správca dlžníka:
Csaba Molnár, nar. 10. 09. 1970, trvale bytom Lentvora 67, 985 13 Ábelová; obchodné meno Csaba Molnár
MOTRANS, s miestom podnikania A. Wágnera 7, 984 01 Lučenec, IČO: 14 180 537 týmto v zmysle § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.

Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka Csaba Molnár,
nar. 10. 09. 1970, trvale bytom Lentvora 67, 985 13 Ábelová; obchodné meno Csaba Molnár MOTRANS, s
miestom podnikania A. Wágnera 7, 984 01 Lučenec, IČO: 14 180 537 končí.

Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.

Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K009344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paula Krišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žiar nad Hronom -, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/674/2018 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/674/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca v súlade s ust. §167v odst.2 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Paula Krišková, nar. 28.09.1976, trvale bytom mesto Žiar
nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom sa končí, nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny
veriteľ.

Podľa ust. §167v odst.2 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Paula Krišková, nar. 28.09.1976, trvale bytom mesto Žiar nad
Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K009345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babušák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliacka 123 / 14, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/987/2018 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/987/2018
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
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka - Štefan Babušák, nar. 28. 09. 1956, trvale bytom Sedliacka 123/14, 979
01 Rimavská Sobota, obchodné meno: Štefan Babušák, s miestom podnikania Sedliacka 123/14, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 47117168 , (ďalej len "dlžník") v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka končí nakoľko do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
sustanovením § 167v ods. 2 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov.Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K009346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herrgott Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1068/2018 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1068/2018
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 :
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka Július Herrgott, nar. 26. 01. 1971, trvale bytom Mesto Žiar nad Hronom,
965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie Nám. Matice Slovenskej 27/7, 965 01 Žiar nad Hronom;
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Július Herrgott – JMH – TRANS AUTODOPRAVA, s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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miestom podnikania Sládkovičova 2/3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 37 395 688, 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 majetek dlžníka Július Herrgott, nar. 26. 01.
1971, trvale bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie Nám. Matice
Slovenskej 27/7, 965 01 Žiar nad Hronom; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Július Herrgott –
JMH – TRANS AUTODOPRAVA, s miestom podnikania Sládkovičova 2/3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 37
395 688, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlzníka Július Herrgott, nar. 26. 01. 1971, trvale bytom
Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie Nám. Matice Slovenskej 27/7,
965 01 Žiar nad Hronom; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Július Herrgott – JMH – TRANS
AUTODOPRAVA, s miestom podnikania Sládkovičova 2/3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 37 395 688,
v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K009347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Matúška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 414 / 2, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1962
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-240-001/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/388/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
SKP, k.s. so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedeným MS
SR pod č. S1359 správca dlžníka: Ján Matúška, Továrenská 414 / 2, 98701 Poltár, nar.: 22.09.1962 , týmto
podaním oznamuje v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer zostaviť rozvrh z výťažku všeobecnej podstaty
po speňažení konkurznej podstaty.
SKP, k.s. správca dlžníka Ján Matúška

K009348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bangová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Brezno -, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/143/2018 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/143/2018
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 PONUKOVÉHO KONANIA (II. kolo)
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.

Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname
správcov vedenom MS SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Bangová, nar.
04.01.1969, trvale bytom Mesto Brezno, 977 01 Brezno, adresa na doručovanie Dolná Lehota 24, 976 98
Dolná Lehota - Lopej (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZoKR v spojení s
ustanovením 167p ods. 1 ZoKR vyhlasuje II. kolo ponukového konania za účelom speňaženia nasledovného
majetku dlžníka:
p.
Spoluvl.
Identifikácia súpisovej zložky majetku
č.
podiel
pozemok parc. č. KN-E 221, druh pozemku orná pôda, o výmere 168 m2,
1. zapísaný na LV č. 1164, okres Brezno, obec Dolná Lehota, k. ú. Dolná 1/18
Lehota
2. pozemok parc. č. KN-E 526, druh pozemku orná pôda, o výmere 10 883
m2, zapísaný na LV č. 1334, okres Zvolen, obec Sielnica, k. ú. Sielnica
6063/107520
3. pozemok parc. č. KN-E 214, druh pozemku záhrady, o výmere 846 m2,
zapísaný na LV č. 1161, okres Brezno, obec Dolná Lehota, k. ú. Dolná 1/9
Lehota

Celková súpisová hodnota :

Deň
zapísania
04.10.2018

04.10.2018

04.10.2018

Dôvod zapísania

Súpis.
hodnota

§ 167h
majetok podliehajúci 2 €
konkurzu
§ 167h
majetok podliehajúci 170 €
konkurzu
§ 167h
majetok podliehajúci 125 €
konkurzu

297,00 €

Vyššie identifikované súpisové zložky majetku boli publikované v Obchodnom vestníku č. 195/2018 zo dňa
09.10.2018.
Vzhľadom k tomu, že vyššie identifikované nehnuteľnosti sú v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZoKR
v spojení s ustanovením § 48b Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov nehnuteľnosťami
menšej hodnoty, rozhodol sa ich správca speňažiť ako hnuteľnú vec v zmysle ustanovenia § 167p ZoKR.
Súpisová hodnota nehnuteľností bola určená podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
Hoci sa v prípade súpisovej zložky č. 2 jedná o poľnohospodársky pozemok podľa ustanovenia § 2 zákona č.
140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon. č. 140/2014 Z.z.“), ktorý podlieha osobitnému postupu prevodu
vlastníctva v súlade s ustanoveniami § 4 a § 5 zákona č. 140/2014, správca sa vzhľadom k Stanovisku Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k aplikácii zákona č. 140/2014 Z.z. v nadväznosti na nález
Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 14.11.2018, spis. zn.: PL. ÚS 20/2014 zo dňa 27.11.2018 rozhodol
tento postup nevyužiť.

Podmienky ponukového konania:
·

·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto
oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené;
ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA
4OdK/143/2018 NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa
považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
ponuka záujemcu musí obsahovať: a) presné označenie záujemcu (v prípade právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO; v prípade fyzickej
osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), b) označenie majetku, o ktorého
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kúpu má záujemca záujem; označenie musí byť zhodné s označením v súpise, c) ponúkanú kúpnu cenu,
d) kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo, príp. email, e) dátum a podpis oprávnenej osoby;
záujemca je povinný súčasne so zaslaním, resp. predložením ponuky zložiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300,
vedený v ČSOB, a.s., inak sa na ponuku neprihliada, neúspešným záujemcom bude záloha vrátená
do 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk a to na číslo účtu, z ktorého bola platba pripísaná na účet
správcu;
záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky
a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota,
t.j. 297,00 €. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu
v ponukovom konaní;
predmet ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží; správca neznáša náklady súvisiace
s odovzdaním a prevodom majetku, vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady;
správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, môžete správcu kontaktovať na emailovej adrese office@akpp.sk
alebo na telefónnom čísle 048/472 42 22.

V Banskej Bystrici, dňa 28.01.2019
JUDr. Marián Pataj, správca

K009349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Puškár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 539/12, 976 32 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/961/2018 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/961/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Miroslav Puškár, nar. 17.09.1980, bytom Školská 539/12, 976 32 Čierny Balog, sp. zn.: 2OdK/961/2018 v
zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467
Prihlásená suma: 265,92 EUR

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca
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K009350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vinici 388 / 1, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1063/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1063/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 14.11.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 219/2018 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 4OdK/1063/2018 zo
dňa 07.11.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Eva Balogová, nar. 17.01.1985, trvale bytom:
Na Vinici 388/1, 985 26 Málinec a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová,
so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Eva Balogová, nar. 17.01.1985, trvale bytom: Na Vinici 388/1, 985 26 Málinec sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K009351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré Hory 314, 976 02 Staré Hory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/9/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/9/2019
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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Správca dlžníka: Milan Bučko, nar. 10.10.1983, trvale bytom Staré Hory 314, 976 02 Staré Hory, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 4OdK/9/2019, oznamuje osobám
oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. a
od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom zaslaním písomného podania na
adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu: levrinc@bjl-advokati.eu. Pri nahliadaní do správcovského
spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym preukazom, zástupcovia účastníkov
konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K009352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré Hory 314, 976 02 Staré Hory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/9/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/9/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Milan Bučko, nar. 10.10.1983, trvale bytom Staré Hory 314, 976 02
Staré Hory („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, č. k. 4OdK/9/2019 zo dňa 15.01.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 14/2019 dňa 21.01.2019,
vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, SR.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na 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 vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Milan Bučko, date of birth 10.10.1983, address Staré
Hory 314, 976 02 Staré Hory, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica
(Slovakia) No. 4OdK/9/2019 dated 15.01.2019, it was published in the Commercial bulletin No. 14/2019
from 21.01.2019, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
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creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
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.
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The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

JUDr.
správca (trustee)

Miloš

Levrinc,

PhD.

K009353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré Hory 314, 976 02 Staré Hory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/9/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Milan Bučko, nar. 10.10.1983, trvale bytom Staré Hory 314, 976 02 Staré Hory, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/9/2019, týmto podľa § 32
ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu:
IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§
167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§
(3) Pohľadávku možno poprieť

32

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
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(7) 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.
(19) 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. Miloš Levrinc PhD., správca

K009354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turčanová Jolana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 6139/51, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/423/2018 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/423/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA (I. kolo)
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.

Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname
správcov vedenom MS SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Jolana Turčanová,
nar. 28.11.1956, trvale bytom Podháj 6139/51, 974 05 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Továrenská
44, 976 31 Vlkanová; obchodné meno Ing. Jolana Turčanová, s miestom podnikania Podháj 6139/51, 974
05 Banská Bystrica, IČO: 41 383 681 (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine
ZoKR v spojení s ustanovením 167p ods. 1 ZoKR vyhlasuje I. kolo ponukového konania za účelom speňaženia
nasledovného majetku dlžníka:
p.
Spoluvl.
Identifikácia súpisovej zložky majetku
č.
podiel
1. pozemok parc. č. KN-E 1406, druh pozemku: orná pôda, o výmere 3 330
m2, zapísaný na LV č. 1727, okres Lučenec, obec Dobroč, k.ú. Dobroč
1/8
2. pozemok parc. č. KN-E 1407, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2 147
m2, zapísaný na LV č. 1728, okres Lučenec, obec Dobroč, k.ú. Dobroč
1/32

Celková súpisová hodnota :

Deň
zapísania
21.01.2019

21.01.2019

Dôvod zapísania

Súpis.
hodnota

§ 167h
majetok podliehajúci 72,92 €
konkurzu
§ 167h
majetok podliehajúci 11,75 €
konkurzu

84,67 €

Vyššie identifikované súpisové zložky majetku boli publikované v Obchodnom vestníku č. 17/2019 zo dňa
24.01.2019.
Vzhľadom k tomu, že vyššie identifikované nehnuteľnosti sú v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZoKR
v spojení s ustanovením § 48b Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
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zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov nehnuteľnosťami
menšej hodnoty, rozhodol sa ich správca speňažiť ako hnuteľnú vec v zmysle ustanovenia § 167p ZoKR.
Súpisová hodnota nehnuteľností bola určená podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Hoci sa v prípade oboch súpisových zložiek jedná o poľnohospodárske pozemky podľa ustanovenia § 2 zákona č.
140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon. č. 140/2014 Z.z.“), ktoré podliehajú osobitnému postupu prevodu
vlastníctva v súlade s ustanoveniami § 4 a § 5 zákona č. 140/2014, správca sa vzhľadom k Stanovisku Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k aplikácii zákona č. 140/2014 Z.z. v nadväznosti na nález
Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 14.11.2018, spis. zn.: PL. ÚS 20/2014 zo dňa 27.11.2018 rozhodol
tento postup nevyužiť.

Podmienky ponukového konania:
·

·
·

·

·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto
oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené;
ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA
4OdK/423/2018 NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa
považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
ponuka záujemcu musí obsahovať: a) presné označenie záujemcu (v prípade právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO; v prípade fyzickej
osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), b) označenie majetku, o ktorého
kúpu má záujemca záujem; označenie musí byť zhodné s označením v súpise, c) ponúkanú kúpnu cenu,
d) kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo, príp. email, e) dátum a podpis oprávnenej osoby;
záujemca je povinný súčasne so zaslaním, resp. predložením ponuky zložiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300,
vedený v ČSOB, a.s., inak sa na ponuku neprihliada, neúspešným záujemcom bude záloha vrátená
do 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk a to na číslo účtu, z ktorého bola platba pripísaná na účet
správcu;
záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky
a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota,
t.j. 84,67 €. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu
v ponukovom konaní;
predmet ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží; správca neznáša náklady súvisiace
s odovzdaním a prevodom majetku, vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady;
správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, môžete správcu kontaktovať na emailovej adrese office@akpp.sk
alebo na telefónnom čísle 048/472 42 22.

V Banskej Bystrici, dňa 28.01.2019
JUDr. Marián Pataj, správca
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K009355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vlkolenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorová 136, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/95/2015/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/95/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej
podstaty
JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Jozef
Vlkolenský, nar.: 13.03.1973, bytom Bátorová 136, 991 26 Nenince, č. k. 1K 95/2015 oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské
Nivy 1, Bratislava, IČO 31320155. (Súpis majetku oddelenej podstaty zverejnený v OV č. 53/2016 zo dňa
17.03.2016 pod K005954).
Zároveň správca oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľa a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je v súlade s § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky
proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená,
inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Ondrej Zachar, správca

K009356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radko Poliakovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1509/63, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1987
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-728-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1076/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa

Ulica
Ul. 29. augusta
Ul. 29. augusta

Číslo
8-10
8-10

Obec
Bratislava
Bratislava

Prihlásená suma
157,10 Eur
532,99 Eur

insolva, k.s., správca
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K009357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vlkolenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorová 136, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/95/2015/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/95/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej
podstaty
JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Jozef
Vlkolenský, nar.: 13.03.1973, bytom Bátorová 136, 991 26 Nenince, č. k. 1K 95/2015 oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské
Nivy 1, Bratislava, IČO 31320155. (Súpis majetku oddelenej podstaty zverejnený v OV č. 53/2016 zo dňa
17.03.2016 pod K005954).
Zároveň správca oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľa a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je v súlade s § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky
proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená,
inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Ondrej Zachar, správca

K009358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vlkolenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorová 136, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/95/2015/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/95/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

všeobecnej

podstate a zámere

JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Jozef
Vlkolenský, nar.: 13.03.1973, bytom Bátorová 136, 991 26 Nenince, č. k. 1K 95/2015 oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty.
Zároveň správca oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľa a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je v súlade s § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
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zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky
proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená,
inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Ondrej Zachar, správca

K009359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 260, 980 22 Veľký Blh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/937/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/937/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 11.10.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 197/2018 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 2OdK/937/2018 zo
dňa 05.10.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Vojtech Balog, nar. 11.06.1984, trvale bytom:
Družby 260, 980 22 Veľký Blh a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so
sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Vojtech Balog, nar. 11.06.1984, trvale bytom: Družby 260, 980 22 Veľký Blh sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K009360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Weis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 22, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1145/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1145/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Július Weis, nar. 26.03.1977, trvale bytom Lúčky 22, 967 01 Kremnica, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods.2, ZKR, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku
je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, a to v pracovných
dňoch od 09.00 h do 15.00 h. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel.č. 0948 641501, alebo emailom na:
dobrocka.jd@gmail.com
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K009361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Weis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 22, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1145/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1145/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty Ing. Janka Dobrocká, MBA, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Rádayho 8 –
úpadcu Július Weis, nar. 26.03.1977, trvale bytom Lúčky 22, 967 01 Kremnica, č. k. 4OdK/1145/2018, v zmysle
§ 32 ods. 7 písm b) a § 167l, Zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový
účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo
finančnom ústave Tatrabanka,a.s., pobočka Lučenec, IBAN: SK60 1100 0000 0029 1885 3487.
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 € a najviac 10 000 €.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
7. Preddavok na trovy konania tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na jeho vrátenie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca konkurznej podstaty
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K009362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Weis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 22, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1145/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1145/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 10.12.2018, č.k. 4OdK/1145/2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 241/2018 dňa 14.12.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Július Weis,
nar. 26.03.1977, trvale bytom Lúčky 22, 967 01 Kremnica, Slovenská republika. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z.
O konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing.Janka Dobrocká,MBA, Rádayho
8, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, k číslu konania 4OdK/1145/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne
a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
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.Janka Dobrocká,MBA, správca
Notification to foreing creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29-th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica,
dated 10-th of December 2018, No. 4OdK/1145/2018, which was published in the Government Journal on the
dated 14-th of December 2018 bankruptcy procedure was on the Debtor – Július Weis, born on 26-th of March
1977,with permanent address Lúčky 22, 967 01 Kremnica, Slovak republic. This resolution of the District Court in
Banská Bystrica became valid on 15-th of December 2018. The bankruptcy procedure 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 procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing.Janka Dobrocká,MBA,
Správca, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovak republic, to the Nr. 4OdK/1145/2018.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 others rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depent on the fulfillmet 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 specials registration form und fulfill
the requirements stated by the laws, 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 legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. 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 in to principal and
interest with the legal cause of the interest. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
lodged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate as and publishe 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 announca, 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 willnot be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accunted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in
accoutancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, bankruptcy trustee

K009363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berková Janetta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Angyalová 477/4, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/621/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/621/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 17.07.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 136/2018 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 2OdK/621/2018 zo
dňa 10.07.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Janetta Berková, nar. 21.04.1971, trvale
bytom: Angyalová 477/4, 967 01 Kremnica a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka
Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Janetta Berková, nar. 21.04.1971, trvale bytom: Angyalová 477/4, 967 01 Kremnica sa
končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K009364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružiná 64, 985 52 Ružiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1109/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1109/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Július Berky, nar.10.04.1985, trvale bytom Ružiná 64, 985 52 Ružiná, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods.2, ZKR, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku
je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, a to v pracovných
dňoch od 09.00 h do 15.00 h. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel.č. 0948 641501, alebo emailom na:
dobrocka.jd@gmail.com
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K009365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružiná 64, 985 52 Ružiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1109/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/1109/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty Ing.Janka Dobrocká,MBA, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Rádayho 8 –
úpadcu Július Berky, nar.10.04.1985, trvale bytom Ružiná 64, 985 52 Ružiná, č. k. 2OdK/1109/2018, v zmysle §
32 ods. 7 písm b) a § 167l, Zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet,
na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo finančnom
ústave Tatrabanka,a.s., pobočka Lučenec, IBAN: SK60 1100 0000 0029 1885 3487.
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 € a najviac 10 000 €.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
7. Preddavok na trovy konania tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na jeho vrátenie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca konkurznej podstaty

K009366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružiná 64, 985 52 Ružiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1109/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1109/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 28.11.2018, č.k. 2OdK/1109/2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 235/2018 dňa 6. Decembra 2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Július
Berky, nar.10.04.1985, trvale bytom Ružiná 64, 985 52 Ružiná, Slovenská republika. V zmysle zákona č. 7/2005
Z.z. O konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing.Janka Dobrocká,MBA, Rádayho
8, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, k číslu konania 2OdK/1109/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne
a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
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.Janka Dobrocká,MBA, správca
Notification to foreing creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29-th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica,
dated 28-th of December 2018, No. 2OdK/1109/2018, which was published in the Government Journal on the
dated 6-th of December 2018 bankruptcy procedure was on the Debtor – Július Berky, born on 10-th of April
1985, with permanent address Ružiná 64, 985 52 Ružiná, Slovak republic. This resolution of the District Court in
Banská Bystrica became valid on 7-th of December 2018. The bankruptcy procedure 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 procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing.Janka Dobrocká,MBA, Správca,
Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovak republic, to the Nr. 2OdK/1109/2018.
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 others rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depent on the fulfillmet 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 specials registration form und fulfill
the requirements stated by the laws, 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 legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. 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 in to principal and
interest with the legal cause of the interest. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
lodged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate as and publishe 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 announca, 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 willnot be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accunted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in
accoutancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, bankruptcy trustee

K009367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ostrihoň Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 321 / 41, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/813/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/813/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 10.09.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 174/2018 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 2OdK/813/2018 zo
dňa 03.09.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Ostrihoň, nar. 28.11.1979, trvale bytom:
Vodárenská 321/41, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno: Jozef Ostrihoň, s miestom podnikania
Vodárenská 321/41, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43911269 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená
JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Jozef Ostrihoň, nar. 28.11.1979, trvale bytom: Vodárenská 321/41, 969 01 Banská
Štiavnica, obchodné meno: Jozef Ostrihoň, s miestom podnikania Vodárenská 321/41, 969 01 Banská
Štiavnica, IČO: 43911269 sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paučula Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Štiavnica -, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/901/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/901/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 27.09.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 187/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/901/2018 zo
dňa 18.09.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Adam Paučula, nar.: 31.08.1991, trvale bytom:
Mesto Banská Štiavnica, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno: Adam Paučula, s miestom podnikania:
Vodárenská 288/8, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 466 154 23 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený
JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžník Adam Paučula, nar.: 31.08.1991, trvale bytom: Mesto Banská Štiavnica, 969 01 Banská
Štiavnica, obchodné meno: Adam Paučula, s miestom podnikania: Vodárenská 288/8, 969 01 Banská
Štiavnica, IČO: 466 154 23 sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K009369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pongóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bodona 1649/4, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/5/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/5/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/5/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM:
Invitation to lodge a claim for foreign creditors :
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

„Oznam o insolvenčnom konaní“
„Notice of insolvency proceedings“
„Oznámení o insolvenčním řízení“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Mitteilung über ein Insolvenzverfahren“

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. 05. 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 Banská Bystrica, č. k. 5OdK/5/2019, zo dňa 15. 01. 2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 14/2019,
dňa 21. 01. 2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Katarína Pongóová, nar. 28. 05. 1983, trvale bytom
J. Bodona 1649/4, 979 01 Rimavská Sobota, korešpondenčná adresa: Dubovec 135, 980 41 Dubovec, Slovenská
(ďalej len „dlžník“). Účinky zverejnenia nastali dňa 22. 01. 2019.

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 u správcu na adresu: JUDr. Ľubica Flíderová,
so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/5/2019.

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. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je
uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa uvedeného v odseku 1;

b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;

c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;

e) povaha pohľadávky;

f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

h) 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.

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

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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.

Zabezpečený veriteľ

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

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

JUDr. Ľubica Flíderová, správca

„Notice of insolvency proceedings“

According to the Article 54 of the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings, (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
Banská Bystrica dated 15th January 2019, file No. 5OdK/5/2019 published in Commercial Journal No. 14/2019 on
21st January 2019, the bankruptcy was declared on the estate of debtor: Katarína Pongóová, born. 28. 05. 1983,
residing at J. Bodona 1649/4, 979 01 Rimavská Sobota, address for correspondence: Dubovec 135, 980 41
Dubovec, Slovak republic (hereinafter only “debtor”). The resolution came into force on 22nd January 2019.

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. Ľubica Flíderová, with seat of office at Trhová 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic to the file No.
5OdK/5/2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading „Lodgement of claims“ in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below:

(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor referred to in paragraph 1;

(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 number; and

(h) 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 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

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language
which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate whether it accepts any
official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the lodging of claims.

The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.

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 wit ha mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.

The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.

If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.

Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.

Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the
receivable to the trustee office.
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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.

Vo Zvolene, dňa 25. 01. 2019

JUDr. Ľubica Flíderová, správca

In Zvolen, on 25th January 2019

JUDr. Ľubica Flíderová, trustee

K009370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Glevaňák František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lesom 1434 / 13, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/453/2018 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/453/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 František Glevaňák, nar. 13.08.1980, bytom Pod lesom 13, 060 01 Kežmarok 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
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO:
247 851 99, v celkovej hodnote 13 156,51 EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Prešove dňa 28.01.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K009371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tarasa Ševčenka 27, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/684/2018 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/684/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 Miroslava Mihalová, nar. 12.01.1989, trvale bytom Tarasa Ševčenka 27, 080 01 Prešov,
podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa
SlovenSká republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava IČO: 00 215 759
v celkovej hodnote 59,74 EUR,
ktoré bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 25.01.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K009372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KROMKA, n.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udavské 401, 067 31 Udavské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 746 907
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/9/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/9/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu KROMKA, n. o. v likvidácii, so sídlom Udavské
401, 067 31 Udavské, IČO: 45 746 907, sp. zn. 5K/9/2018 nasledovné pohľadávky veriteľov doručených po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

pohľadávka veriteľa Jana Michalková, bytom Zálužice 209, 072 34 Zálužice, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.057,13 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Marta Tomková, bytom Malčice 164, 072 06 Malčice, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.236,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Zuzana Trusová, bytom Horovce 208, 072 02 Horovce, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 388,78 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mária Petrocová, bytom Lesné 38, 071 01 Lesné, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.250,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Melinda Sándorová, bytom Beša 152, 076 72 Beša, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.458,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mariana Steláková, bytom Kačanov 17, 072 05 Kačanov, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.458,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mária Lukáčová, bytom Zálužice 101, 072 34 Zálužice, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.458,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Andrea Staruchová, bytom Tušická Nová Ves 103, 072 02 Tušická Nová Ves,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.128,60 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mária Berilová, bytom Lesné 22, 071 01 Michalovce, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.200,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Bc. Katarína Titková, bytom Beša 117, 076 72 Beša, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.458,- EUR;
pohľadávka veriteľa Lenka Haberová, bytom Tušická Nová Ves 24, 072 02 Tušická Nová Ves, prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 787,32 EUR;

·

·

pohľadávka veriteľa Miriam Bugatová, bytom Hušťák 329, 072 06 Malčice, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.458,- EUR;

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

pohľadávka veriteľa Mária Kolbasová, bytom Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce, prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.458,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mária Koščová, bytom Kačanov 59, 072 05 Kačanov, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.458,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Dana Mikulová, bytom Sliepkovce 127, 072 37 Sliepkovce, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.458,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Lucia Vantová, bytom Hlavná 12, 072 02 Horovce, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 789,62 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Emília Paľová, bytom Sliepkovce 31, 072 37 Sliepkovce, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.458,- EUR.

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

K009373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOPEX SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ul. -, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 454 559
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2010 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: FOPEX
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Staničná ul., 067 61 Stakčín, IČO: 36 454 559, (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto
podľa ustanovenia § 38 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa
21.01.2019, v nasledujúcom znení:

„Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

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

FOPEX SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Staničná ul., 067 61
Stakčín, IČO: 36 454 559 (ďalej aj „Úpadca“),

Súd vedúci konkurzné konanie:

Okresný súd Prešov

Sp. zn.:

1R/3/2010

Správca Úpadcu:

HMG Recovery, k.s., s,o sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava – mestská
časť Staré Mesto, IČO: 46 333 908 (ďalej aj „Správca“)

Miesto zasadnutia:
Čas zasadnutia:

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
21.01.2019 o 10:00 hod.

Zoznam prítomných na zasadnutí:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky ako predseda
veriteľského výboru (ďalej aj „UniCredit Bank“ alebo „predseda veriteľského výboru“)
2. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. ako člen veriteľského výboru (ďalej aj „SZRB“)

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Rozhodovanie o schválení konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
3. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru:

V súlade s § 38 ods. 1 ZKR: „Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva správca tak, aby sa konalo do 15 dní
od jeho zvolenia. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo
správca. Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru.“

Predseda veriteľského výboru na základe žiadosti Správcu zo dňa 14.01.2019 zvolal zasadnutie veriteľského
výboru v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), predmetom ktorého je rozhodovanie o schválení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.

V súlade s § 38 ods. 2 ZKR: „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý
člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a
odvolávaní členov veriteľského výboru.“

V súlade s § 38 ods. 3 ZKR: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných.“

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že vo veci, ktorá je predmetom zasadnutia veriteľského výboru, mu
bolo v súlade s § 38 ods. 3 ZKR zaslané písomné hlasovanie zo strany SZRB ako člena veriteľského výboru,
ktorý sa týmto pre účely uznášaniaschopnosti veriteľského výboru považuje za prítomného.

Predseda veriteľského výboru ďalej konštatoval, že vzhľadom na prítomnosť väčšiny členov veriteľského výboru
(2 z 3) je veriteľský výbor uznášaniaschopný.

2. Rozhodovanie o schválení konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Následne predseda veriteľského výboru pristúpil k ďalšiemu bodu zasadnutia veriteľského výboru, ktorým je
hlasovanie o uznesení č. 1 v nasledujúcom znení:

„Veriteľský výbor schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v znení predloženom správcom dňa
14.01.2019 a zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 10/2019 dňa 15.01.2019.“

O prijatí vyššie uvedeného uznesenia č. 1 hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne:

Za:

2

(UniCredit Bank; SZRB – písomné hlasovanie)

Proti:

0

nikto

Zdržal sa:

0

nikto

Na základe výsledkov hlasovania predseda veriteľského výboru konštatoval, že za prijatie uznesenia č. 1
hlasovali všetci prítomní členovia veriteľského výboru, v dôsledku čoho veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1
v nasledujúcom znení:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Veriteľský výbor schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v znení predloženom
správcom dňa 14.01.2019 a zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 10/2019 dňa 15.01.2019.“

3. Záver

Na záver zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského
výboru, aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti týkajúce sa priebehu zasadnutia veriteľského
výboru. Nakoľko žiaden z prítomných členov veriteľského výboru nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy alebo
žiadosti, predseda veriteľského výboru sa prítomným členom veriteľského výboru poďakoval za ich účasť na
zasadnutí veriteľského výboru a následne zasadnutie veriteľského výboru o 10:15 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 21.01.2019

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
prostredníctvom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky“

V Prešove, dňa 28.01.2019
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K009374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurov 167, 086 04 Kurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/670/2018 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/670/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Maroš Bilý, nar. 29.07.1994, bytom Kurov 167, 08604 Kurov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 167v ods. 1, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov

oznamuje

že konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (nebol zistený žiaden majetok) .

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz

z r u š u j e.

V zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vranov nad Topľou, 28.01.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K009375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varhaňovce 137, 082 05 Varhaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/418/2018 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/418/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dominik Pastier, správca dlžníka Vladimír Žiga, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje konkurz na
majetok úpadcu, pretože ku dňu 28.01.2019 predstavuje
hodnota

majetku

sumu

120,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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172,39 €,

teda konkurzná podstata nepokryje nákaldy konkurzu.
Dominik Pastier - správca

K009376
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 9

Typ
súpisovej
položky HNUTEĽNÁ VEC
majetku:
Popis:
Dvojstĺpový zdvihák značky John Bean SOL 3000
Približný rok výroby
neznámy
Opotrebovanosť
opotrebovaný
Súpisová hodnota:
1.000,- EUR
Deň zapísania do súpisu:
28.12.2018
Dôvod zapísania do súpisu:
§ 67 ods. 1 a) ZKR
Poznámka:
Nie je možné overiť stav veci, nakoľko správca k nej nemá prístup – vec sa nachádza v nehnuteľnosti tretej
osoby.

Súpisová zložka majetku č. 10

Typ
súpisovej
položky HNUTEĽNÁ VEC
majetku:
Popis:
Zvárací agregát DCETAIG 200 E
Približný rok výroby
neznámy
Opotrebovanosť
opotrebovaný
Súpisová hodnota:
250,- EUR
Deň zapísania do súpisu:
28.12.2018
Dôvod zapísania do súpisu:
§ 67 ods. 1 a) ZKR
Poznámka:
Nie je možné overiť stav veci, nakoľko správca k nej nemá prístup – vec sa nachádza v nehnuteľnosti tretej
osoby.

Súpisová zložka majetku č. 11

Typ
súpisovej
majetku:
Popis:

položky HNUTEĽNÁ VEC
Vyrovnávačka diskov DORUK 22
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Približný rok výroby
Opotrebovanosť
Súpisová hodnota:
Deň zapísania do súpisu:
Dôvod zapísania do súpisu:
Poznámka:
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Deň vydania: 31.01.2019

neznámy
opotrebovaná
600,- EUR
28.12.2018
§ 67 ods. 1 a) ZKR
Nie je možné overiť stav veci, nakoľko správca k nej nemá prístup – vec sa nachádza v nehnuteľnosti tretej
osoby.

Súpisová zložka majetku č. 12

Typ
súpisovej
položky HNUTEĽNÁ VEC
majetku:
Popis:
Plnička brzdovej kvapaliny zn. ATE
Približný rok výroby
neznámy
Opotrebovanosť
opotrebovaný
Súpisová hodnota:
100,- EUR
Deň zapísania do súpisu:
28.12.2018
Dôvod zapísania do súpisu:
§ 67 ods. 1 a) ZKR
Poznámka:
Nie je možné overiť stav veci, nakoľko správca k nej nemá prístup – vec sa nachádza v nehnuteľnosti tretej
osoby.

Súpisová zložka majetku č. 13

Typ
súpisovej
položky HNUTEĽNÁ VEC
majetku:
Popis:
Tester brzdovej kvapaliny
Približný rok výroby
neznámy
Opotrebovanosť
opotrebovaný
Súpisová hodnota:
50,- EUR
Deň zapísania do súpisu:
28.12.2018
Dôvod zapísania do súpisu:
§ 67 ods. 1 a) ZKR
Poznámka:
Nie je možné overiť stav veci, nakoľko správca k nej nemá prístup – vec sa nachádza v nehnuteľnosti tretej
osoby.

V Prešove dňa 28.1.2018

____________________________
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K009377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parnický Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 113 / 2, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/381/2018 S1565
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

Okresný súd Prešov
2OdK/381/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Martin Parnický,
bytom: Kukučínova ulica 113/2, 093 01 Čemerné, nar. 10.02.1970 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovných
veriteľov (ktorých prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

So sídlom:

Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

IČO:

24 785 199

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

1032,01 €
1
22.01.2019
Neuplatnené
12/K-1
22.01.2019

V Prešove, dňa 28.01.2019
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k. s. - správca Dlžníka

K009378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bartko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2014 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY č. 012018
Dražobník
Obchodné meno:

iTRUSTee Restructuring, k.s.

Sídlo:

Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov

Zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka 1399/B

IČO:

47 254 122

Navrhovateľ dražby
Obchodné meno:

iTRUSTee Restructuring, k.s.

Sídlo:

Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov

Zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka 1399/B

IČO:

47 254 122

správca úpadcu:
Meno a priezvisko :

Stanislav Bartko

Bydlisko:

Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad

Dátum narodenia :

17.5.1970

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Ľubomír Ondov, Letná 47/41, 052 01 Spišská Nová Ves

Dátum konania dražby:

24.01.2019

Čas otvorenia dražby:

13:00 hod.

Dražba:

1. kolo dražby

Predmet dražby:
·

Byt č. 28 zapísaný na LV č. 3233, obec: POPRAD, katastrálne územie: Poprad, okres Poprad, vchod: 7,
5.p., nachádzajúci sa v Poprade na ulici Tomášikova, v bytovom dome so súpisným číslom 2515
postavenom na pozemku: p.č. 2993/654 o výmere 692 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
(ďalej len „pozemok“) a k bytu prislúchajúci:

·
o

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku o veľkosti 16/1000

(ďalej ako „ Predmet dražby“ )
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Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.
Opis a stav Predmetu dražby:
Predmetom dražby je byt č. 28 sa nachádza na 5. poschodí v bytovom dome Laborec s. č. 2515 na ul.
Tomášikova v Poprade. Prístup k bytovému domu je zabezpečený z miestnych komunikácií na pozemkoch parc.
č. 2993/652, 2993/610 k. ú. Poprad (evidované na LV č. 1, vo vlastníctve - Mesto Poprad).
Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, a
pivnica č. 28 nachádzajúca sa v suteréne bytového domu. Byt je v strednej sekcii s orientáciou obytných
miestností prevažne na juh. V byte bola zrealizovaná rekonštrukcia v roku 2004 - bytové jadro bolo vymurované,
kúpeľňa bola presunutá do priestoru kuchyne, zrealizované boli nové podlahy, omietky, rozvody vody, kanalizácie,
plynu a elektroinštalácie, v byte boli vymenené okná a dvere.
Podlahy v izbách, chodbe a kuchyni sú plávajúce laminátové, v kúpeľni a WC je keramická dlažba. Omietky sú
štruktúrované, obklady stien sú vyhotovené keramické v kuchyni medzi skrinkami kuchynskej linky a na stenách
kúpeľni a WC. Okná sú plastové, dvere sú drevené rámové s presklením, osadené do obložkovaných zárubní.
Bytové jadro je murované. Vykurovanie bytu je centrálne diaľkové, radiátory sú oceľové panelové.
Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva celkovej dĺžky
6,65 bm s nerezovým drezom, odsávačom pár. Sporák je plynový s elektrickou rúrou. V kúpeľni je jednoduchá
vaňa a keramické umývadlo. Vo WC je záchodová misa „combi“ a malé keramické umývadlo. Vodovodné batérie
sú nerezové pákové.
V bytovom dome bola zrealizovaná rekonštrukcia - v roku 2010 bola zateplená fasáda, v spoločných priestoroch
boli vymenené okná a vchodové dvere, v roku 2011 boli vymenené spoločné rozvody vody a kanalizácie.
Bytový dom je 9-podlažný so štyrmi vchodmi. V suteréne sú pivnice a spoločné priestory - sušiareň, práčovňa,
kočikáreň. V nadzemných podlažiach sú byty, v jednotlivých vchodoch je po 16 bytov. Bytový dom je osadený na
základoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Jedná sa o typový panelový dom. Stropy sú železobetónové,
schodisko je montované železobetónové. Podlahy v spoločných priestoroch sú zhotovené z PVC (na
schodiskách), terazzovej a keramickej dlažby( vo vstupnom zádverí a vestibule) a z cementového poteru (v
pivniciach). Vnútorné omietky sú hladké vápenné. Fasáda domu je zateplená s povrchovou úpravou omietkami.
Vchodové dvere sú plastové presklené, vnútorné dvere sú drevené hladké, okná sú plastové. Strecha je plochá,
strešná krytina je živičná. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Bytový dom je
napojený na miestne rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektriny, telefón, internet, káblovú televíziu. Bleskozvod je
osadený. V každom vchode je osobný výťah.

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
a. Záložné práva:
Nasledujúce záložné právo v prípade úspešnej dražby ostáva viaznuť na predmete dražby, t.j. vydražiteľ
nadobúda predmet dražby zaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva:
·

Záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/93 Z. z. v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v obytnom dome Laborec, Tomášikova č. 2515 na základe Z 2308/02.

b. Nájomné práva viaznuce na Predmete dražby
· Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy viaznuce na predmete dražby

c.
·

Vecné bremená viaznuce na Predmete dražby
Nie sú známe žiadne vecné bremená viaznuce na predmete dražby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d. Iné skutočnosti viaznuce na Predmete dražby
· Nie sú známe žiadne iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 24/2018 ktorý vypracovala Ing. Alena
Chylová , znalkyňa v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná
v zozname znalcov pod ev. č. 911316. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 08.12.2018
Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 84 300 EUR
Najnižšie podanie:

84 300 EUR

Minimálne prihodenie:

1 000 EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

10 000 EUR

Licitátor dražby:
JUDr. Richard Konta, nar. 16.09.1982, r.č. XXXXXX/XXXX , bytom Mostová 140, 925 07 , Mostová

Výška ceny dosiahnutá vydražením : 67 440 EUR
V Prešove, dňa 218.01.2019

Dražobník
iTRUSTee Restructuring, k.s.
JUDr. Dominika Daníčková, komplementár

K009379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hižnayová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/376/2018 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/376/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Andrea Hižnayová, nar. 26.07.1972, trvale
Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, týmto podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n
a m u j e , že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, so sídlom
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 5 583,69
eur a por. č. 2 v celkovej sume 190,00 eur. Správca ďalej oznamuje, že vyššie uvedené pohľadávky boli zapísané
do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K009380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Torač Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žalobín 173, 094 03 Žalobín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/551/2018 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/551/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Jaroslav Torač, nar. 23.02.1978, bytom ul. Žalobín 173, 094 03
Žalobín, podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky
veriteľa:
POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, v celkovej sume 305,09 €.
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 28.01.2019
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K009381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Sotáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 16/12, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/314/2018 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/314/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku

Ing. Jarmila Lišivková, konkurzný správca dlžníka Helena Sotáková, nar.: 13.07.1955, Okulka 16/12, 093 01
Vranov nad Topľou, 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 platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí po
splnení rozvrhu výťažku.

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov podľa § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 19/2019 zo dňa
28.01.2019 pod značkou K008295.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., 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., 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 Bardejove, dňa 28.01.2019

Ing. Jarmila Lišivková – správca

K009382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrušovská Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osikov 133, 086 42 Osikov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/793/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/793/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/793/2018-17 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Dana Hrušovská,
nar.: 05.04.1974, trvale bytom 086 42 Osikov 133, podnikajúci pod obchodným menom Dana Hrušovská DANTEX, s miestom podnikania 086 42 Osikov 133, IČO: 46 237 828, Slovenská republika 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Dana Hrušovská.
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

K009383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jačová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domašská 2484/2A, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/784/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/784/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/784/2018-18 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jačová
Miroslava, nar. 04.12.1990, tr. bytom Domašská 2484/2A, 093 01 Vranov nad Topľou 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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 Jačová Miroslava.
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

K009384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kožuchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 4704/97, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/43/2017 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/43/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/43/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Kožuchová, nar. 29.03.1964, bytom
Levočská 4704/97, 080 01 Prešov v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 5. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku:
Predmetom ponukového konania je :
Č. súp. zložky Názov súp. zložky
4
Súbor hnuteľného majetku - Zariadenie kaderníctva:
kadernícke obojstranné zrkadlo
hydraulická stolička
keramické umývadlo s kreslom
nástenná polička na farby na vlasy 2 ks
vozík na kolieskach na natáčky
kozmetické lehátko
otočná stolička
kozmetické kreslo
práčka
stojan pod umývadlo
keramické umývadlo
páková umývadlová batéria
registračná pokladňa Elcom
strihací strojček Forfex Babyliss PRG
bezšnúrový telef. prístroj DECT/GAP

5
6
7

Súpisová hodnota (eur)
1.460,00 EUR

Súbor hnuteľného majetku - starožitný obedový servis 28 ks
Mosadzný mažiar
50,00
Kuchynský robot VORWERK
150,00

50% Súpisovej hodnoty
730,00,00 EUR

200,00 EUR 100,00 EUR
25,00 EUR
75,0 EUR

Č.
súp. Názov súp. zložky
Súpisová
hodnota 50%
súpisovej
zložky
(eur)
hodnoty
1,2,3,9
Súbor nehnuteľného majetku
950,00 EUR
475,00 EUR
Stavba, rodinný dom, súp.č. 279, na parcele CKN č. 626, zastavané plochy
a nádvoria, v podiele 1/40
Pozemok, parcela CKN č. 626, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 322 m2,
v podiele 1/40
Pozemok, parcela CKN č. 625, záhrady, vo výmere 92 m2, v podiele 1/40
Pozemok, parcela CKN č. 627, záhrady, vo výmere 687 m2, v podiele 1/40
Všetko zapísané na LV č. 132, Obec Sedlice, katastrálne územie Sedlice, okres
Prešov

Č
súp. Názov Súp. zložky
Súpisová
zložky
hodnota
8
Peňažná pohľadávka proti Dlžníkovi GP Fashion s.r.o. , so sídlom Krajná 29, Bratislava 113,96 EUR
821 04, IČO: 47 078 634
Nominálna hodnota
pohľadávky: 113,96 EUR

50%
Súpisovej
hodnoty
56,98 EUR

Podmienky ponukového konania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hnuteľné veci, nehnuteľnosti a peňažnú pohľadávku je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu,
minimálne však za 50% súpisovej hodnoty uvedenej v tejto ponuke.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
3OdK/43/2017 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 20.02.2019 do 16.00 hod. na adresu: JUDr. Marta Maruniaková,
správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po lehote uzávierky sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením, ako je zapísaný v súpise majetku,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
vo VÚB, a.s., pobočka Svidník, č.ú.: SK30 0200 0000 0039 3469 9453 VS: IČO alebo dátum narodenia
kupujúceho. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.

e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní, budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu najenskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie , rozhodne žreb správcu.
Vypratanie hnuteľných vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 0905 849 537.

JUDr. Marta Maruniaková, správca

K009385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gonosová Květa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Václavského 354/23, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/744/2018 S1776
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2OdK/744/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/744/2018-19 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Gonosová Květa,
nar. 19.01.1967, Václavskeho 354/23, 068 01 Medzilaborce 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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 Gonosová Květa.
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

K009386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihala Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tarasa Ševčenka 3930/27, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/716/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/716/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/716/2018-19 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Mihala, nar.
08.05.1989, Tarasa Ševčenka 27, 080 01 Prešov 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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 Jozef Mihala.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K009387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feriová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 148/27, 094 02 Benkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/647/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/647/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/647/2018-17 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jana Feriová,
nar.: 24.03.1973, trvale bytom Ondavská 148/27, 094 02 Benkovce 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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 Jana Feriová.
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

K009388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jergová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/614/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/614/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/614/2018-19 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marcela Jergová,
nar.: 06.08.1976, trvale bytom 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 Marcela Jergová.
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

K009389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamková Lena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 96/147, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/552/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/552/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/552/2018-18 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Lena Šamková,
nar.: 19.05.1985, trvale bytom Námestie slobody 96/147, 093 01 Vranov nad Topľou 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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 Lena Šamková.
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

K009390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulík Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná baňa 1534 / 12, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/546/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/546/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/546/2018-19 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Boris Kulík, nar.
20.04.1995, Kamenná Baňa 1534/12, 060 01 Kežmarok 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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 Boris Kulík.
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

K009391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lojka Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonica 99, 067 61 Kolonica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/502/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/502/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/502/2018-16 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Milan Lojka, nar.:
01.01.1959, trvale bytom Kolonica 99, 067 61 Stakčín 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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 Milan Lojka.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K009392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knap Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 180 / 8, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/484/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/484/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/484/2018-18 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Knap, nar.
26.02.1968, Jánošíkova 180/8, 082 71 Lipany 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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 Jozef Knap.
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

K009393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačajová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kufajka 546/29, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/456/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/456/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/456/2018-18 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Anna Pačajová,
nar. 13.09.1968, Kufajka 546/29, 059 40 Liptovská Teplička 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.

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

K009394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 1593/4, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/428/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/428/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/428/2018-16 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Lenka Gubová,
nar.: 03.08.1984, trvale bytom Čsl. armády 1593/4, 069 01 Snina 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 Lipová 1, 066 01 Humenné.
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 Lenka Gubová.
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

K009395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hozzová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filinského cesta 9/61, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/62/2018 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/62/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dĺžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dĺžníka, ktorý podlieha konkurzu, nebol zistený majetok dĺžníka,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167 h ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením
takéhoto majetku."
V súlade s ust. § 167 v ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Správca bez zbytočného
odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje."
Vzhľadom na skutočnosť, že správca vykonaným šetrením a preskúmaním pomerov úpadcu nezistil existenciu
majetku a z dôvodu uvedeného v ust. § 167 v ods. 1 ZKR a to že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že sa konkurz voči dlžníkovi, Jana Hozzová, nar. 19.04.1974, trvale bytom Filinského cesta 9/61, 052
01 Spišská Nová Ves, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto
dôvodu nedochádza.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 28.01.2019
JUDr. Roman Zajac, správca

K009396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jevčák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 195 / 16, 040 14 Košice-Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/343/2018 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/343/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dĺžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dĺžníka, ktorý podlieha konkurzu, nebol zistený majetok dĺžníka,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167 h ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením
takéhoto majetku."

V súlade s ust. § 167 v ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Správca bez zbytočného
odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje."
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom na skutočnosť, že správca vykonaným šetrením a preskúmaním pomerov úpadcu nezistil existenciu
majetku a z dôvodu uvedeného v ust. § 167 v ods. 1 ZKR a to že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že sa konkurz voči dlžníkovi, Ing. Ján Jevčák, nar.14.03.1944, trvale bytom Herlianska 195/16, 040 14
Košice, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu
nedochádza.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 28.01.2019
JUDr. Roman Zajac, správca

K009397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čopáková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 3, 076 02 Kašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/90/2018 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/90/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dĺžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dĺžníka, ktorý podlieha konkurzu, nebol zistený majetok dĺžníka,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167 h ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením
takéhoto majetku."

V súlade s ust. § 167 v ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Správca bez zbytočného
odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje."
Vzhľadom na skutočnosť, že správca vykonaným šetrením a preskúmaním pomerov úpadcu nezistil existenciu
majetku a z dôvodu uvedeného v ust. § 167 v ods. 1 ZKR a to že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že sa konkurz voči dlžníkovi, Mariana Čopáková, nar. 15.07.1974, trvale bytom Hlavná 3, 076 02
Kašov, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu
nedochádza.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 28.01.2019
JUDr. Roman Zajac, správca

K009398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 1403 / 37, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1956
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
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: 9OdK/62/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/62/2018
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 Košice I dňa 30.07.2018, sp. zn. 9OdK/62/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 150/2018 zo dňa 06.08.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ján Danko, nar. 28.1.1956,
Wuppertálska 1403/37, 040 23 Košice - Sídlisko KVP (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, 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 Ján Danko, nar. 28.01.1956, Wuppertálska
1403/37, 040 23 Košice - Sídlisko KVP 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

K009399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Domonkoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická Polianka 219, 044 41 Košická Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/10/2019/S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/10/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Do konkurzného spisu možno nahliadať v pracovné dni v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii
správcu na adrese Kukučínova 14, 040 01 Košice. Presný čas možno dohodnúť na tel.č.
0905 305 672, alebo na mail: simkojan@zoznam.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ing. Ján Simko správca

K009400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Domonkoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická Polianka 219, 044 41 Košická Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/10/2019/S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/10/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca
oznamuje veriteľom úpadcu, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom
skladať kauciu vo výške 350,- €, je vedený v Tatra banka a.s. pobočka Košice, : IBAN SK21 1100 0000 0029
1185 9034
Je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Ján Simko, správca

K009401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jancusko Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 33 33, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.2017
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2017 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Na základe Čl. I, § 4 ods. 6 zák. č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Okresný úrad v sídle kraja spravuje majetok štátu v rozsahu
ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu“. 1)
Odkaz 1): Vecná pôsobnosť okresného úradu na úseku správy majetku štátu (veci,finančné prostriedky,
pohľadávky a iné majetkové práva) je upravená v § 5 a § 18 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 278/1993 Z.z.“).

Podľa ustanovenia §107a ods. 2 písm. c) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR.“): „pôsobnosť
príslušného orgánu vykonáva dočasný správca alebo ním určená osoba.“

Vychádzajúc z ustanovenia §107a ods. 2 písm. a) ZRK dočasný správca je orgán štátnej správy príslušný podľa
ust. § 5 zákona č. 278/1993 Z.z., ktorý bude spravovať majetok štátu
podľa písmena d) tohto
ustanovenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 107a ods. 3 ZRK: „miestne príslušný je dočasný správca, v ktorého obvode je sídlo konkurzného
súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“

Na základe ust. § 5 ods. 1 zák. č. 278/1993 Z.z.dočasný správca je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého
územnom obvode sa taký majetok štátu nachádza.

Vzhľadom na uvedené zákonné ustanovenia a skutočnostije Okresný úrad Košiceako dočasný správca
majetku štátu príslušný vykonávaťv konkurznej veci úpadcu Daniela Jancuska pôsobnosť príslušného orgánu.

Podľa ust. § 82 ods. 1 ZKR: „Príslušný orgán ukladá podľa tohto zákona záväzné pokyny a odporúčania správcovi
v súvislosti so správou majetku podliehajúceho konkurzu, prevádzkovaním úpadcovho podniku alebo jeho časti,
speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu a inými činnosťami správcu, ktoré podľa tohto zákona podliehajú
pokynom príslušného orgánu.“

Dňa 07.01.2019 bola Okresnému úradu Košice ako príslušnému orgánu doručená žiadosť správcu o udelenie
súhlasu na vylúčenie majetku spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu Daniela Jancuska.

V zmysle § 84 ods. 3 ZKR správca navrhuje vylúčenie nasledujúceho majetku :

Pozemky evidované ako súpisové položky č. 1-3 majetku vo zverejnenom OV č. 15/2018 zo dňa 22.01.2018.

Správca dal k týmto nehnuteľnostiam vypracovať znalecký posudok. Znaleckým posudkom č. 9/2018
vypracovaným dňa 25.09.2018 Ing. Róbertom Dlhošom, znalcom pre odbor Poľnohospodárstvo, odvetvie Odhad
hodnoty poľnohospodárskej pôdy, evidenčné číslo znalca 914545 bola všeobecná hodnota posudzovaných
nehnuteľností určená:

Poradové číslo položky
1.
2.
3.

Číslo LV
719
739
829

Hodnota určená znaleckým posudkom
40,35
15,48
24,66

Na uvedených LV je úpadca jeden z viacerých spoluvlastníkov a náklady súvisiace s oslovením všetkým
spoluvlastníkov či už pri uplatnení predkupného práva ako aj následne pri dražbe, by značným spôsobom
prevyšovali hodnotu speňažovaných nehnuteľností.

V zmysle § 81 ods. 1 ZKR ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnota
súpisových položiek č. 1 až 3 zverejnených správcom v OV SR č. 15/2018 zo dňa 22.01.2018 je takmer
nepatrná a náklady speňaženia by výrazným spôsobom prevyšovali výťažok zo speňaženia správca
navrhuje tieto položky vylúčiť zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Košice ako príslušný orgán súhlasí, aby súpisové položky č. 1
až 3 zverejnené správcom v OV SR č. 15/2018 zo dňa 22.01.2018 boli vylúčené zo súpisu majetku.

K009402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jancusko Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 33, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.2017
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2017 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Areko Group, k.s. správca Daniel Jancusko, nar. 29.11.1976, trvale bytom: Ruskov 33, 044 19 Ruskov vylučuje
súpisové položky č. 1 až 3 zo súpisu majetku zverejneného správcom v OV SR č. 15/2018 zo dňa 22.01.2018.
Ing.Mgr. Jaroslav Dolný, PhD.
Areko Group, k.s.

K009403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuščáková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petra Jilemnického 866/25, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/4/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/4/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Daniela Hanuščáková, narodená: 04.10.1964, bytom: Petra
Jilemnického 866/25, 071 01 Michalovce (ďalej len „dlžník“) v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods.
7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
IBAN SK68 8360 5207 0042 0370 9384, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K009404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuščáková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petra Jilemnického 866/25, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/4/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/4/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Daniela Hanuščáková, narodená: 04.10.1964, bytom: Petra
Jilemnického 866/25, 071 01 Michalovce, oznamuje účastníkom konania o oddlžení a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
správcu,
telefonicky
na
tel.
č.:
0903400629,
e-mailom
na.adresu: spravca@susina.sk.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K009405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heimschild Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvoj 1107 / 6, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1972
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/12/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/12/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689,
správca dlžníka Robert Heimschild, narodený: 06.12.1972, bytom: Rozvoj 1107/6, 042 01 Levoča, oznamuje
veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Vrátna 28, 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 areko.group@gmail.com.

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K009406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bocko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 280/33, 053 02 Spišský Hrhov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1965
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/6/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/6/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Michal Bocko,
narodený: 15.07.1965, bytom: ČSA 280/33, 053 02 Spišský Hrhov, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 32OdK/6/2019 je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00
hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.: 0915 131 357,
alebo e-mailom: pjl.spravca@gmail.com.

V Trebišove, dňa 28. 1. 2019
P/J/L k.s.
správca

K009407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Bady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 13, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/274/2018 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/274/2018
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 Košice I. zo dňa 07.11.2018, sp. zn. 30OdK/274/2018 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 218/2018 zo dňa 13.11.2018 bol vyhlásený konkurz na navrhovateľa – dlžníka: Ondrej Bady, nar.:
13.02.1975, bytom: Krčméryho 13, 040 11 Košice (ďalej len „úpadca“) a za správcu dlžníka bola ustanovená
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 14.01.2018 predložila súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
osobného stretnutia s dlžníkom dňa 10.12.2018, a ďalších šetrení a konaní som nezistila majetok úpadcu.
Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii nezistila majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto
uvedené v ust. § 167 t ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí. V zmysle
ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 28.01.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K009408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Glatz Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská Hôrka 66, 049 12 Gemerská Hôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/406/2018 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/406/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Glatz, nar.: 30.07.1976, bytom: Gemerská
Hôrka 66, 049 12 Gemerská Hôrka, 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: Ján Glatz, nar.: 30.07.1976, bytom:
Gemerská Hôrka 66, 049 12 Gemerská Hôrka, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Glatz, nar.: 30.07.1976, bytom: Gemerská Hôrka 66, 049
12Gemerská Hôrka, zrušuje.
JUDr. František Kočka, správca

K009409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ema Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 179, 076 53 Boľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 076 53 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/71/2018 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/71/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku konkurznej podstaty
V zmysle ust. § 167u 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“) JUDr. Daniela Tarhajová, správca podstaty dlžníka: Ema
Demeterová, nar. 9. 11. 1952, bytom: Kvetná 179, 076 53 Boľ, po speňažení majetku patriaceho do konkurznej
podstaty, zverejňuje rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh výťažku bol správcom zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 17/2018 dňa 24. 1. 2019.
I. Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 32K/71/2018 zo dňa 5. 3. 2018 vo veci
navrhovateľa-dlžníka: Ema Demeterová, nar. 9. 11. 1952, bytom: Kvetná 179, 076 53 Boľ o návrhu na vyhlásenie
konkurzu rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Za správcu konkurznej podstaty
ustanovil JUDr. Danielu Tarhajovú, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu S956.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 49/2018 dňa 9. 3. 2018.
V súlade s ust. § 85 ods. ZKR správca po vyhlásení konkurzu zverejnil v Obchodnom vestníku č. 53/2018 zo dňa
15. 3. 2018 oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu. Zároveň v predmetnom obchodnom vestníku
oznámil číslo bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok veriteľmi.
Na úvodnom stretnutí správcu a dlžníka, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 3. 2018, správca zistil majetkové pomery
dlžníka a zároveň poučil dlžníka o jeho povinnostiach v zmysle ZKR ako aj o následkoch nesplnenia týchto
povinností, vrátane trestnoprávnych dôsledkov.
Podľa § 167j ods. 1 ZKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis majetku konkurznej podstaty.
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, preskúmania
pomerov dlžníka ako i výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí, správca v zákonom stanovenej lehote vyhotovil
súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 88/2018 dňa 9. 5. 2018.
Do súpisu majetku všeobecnej podstaty boli zapísané:
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 969, kat. územie: Jelšava, obec: Jelšava, okres:
Revúca, a to parcely reg. „C“:
- pozemok parc. č. 1451, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 56 m2
- pozemok parc. č. 1452/1, druh pozemku: záhrady, výmera 2 434 m2
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/3 k celku, súpisová hodnota: 1 500,- €.
Dňa 4. 6. 2018 zaslal správca Mestskému úradu Jelšava žiadosť o zverejnenie výzvy na uplatnenie predkupného
práva spoluvlastníkov nehnuteľností, ktoré boli zapísané do súpisu majetku dlžníka. Táto výzva bola zverejnená
na úradnej tabuli od 11. 6. 2018 po dobu 60 dní.
Keďže žiaden z podielových spoluvlastníkov si v stanovenej lehote u správcu neuplatnil predkupné právo, správca
v Obchodnom vestníku č. 179/2018 zo dňa 17. 9. 2018 vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktoré bolo následne vyhodnotené ako
neúspešné. Správca v Obchodnom vestníku č. 196/2018 zo dňa 10. 10. 2018 vyhlásil 2. kolo ponukového
konania, ktorého sa zúčastnil 1 záujemca, ktorý za nehnuteľnosť ponúkol kúpnu cenu 756,11 €. S úspešným
záujemcom správca dňa 5. 12. 2018 uzavrel kúpnu zmluvu.
Prihlásené a zistené pohľadávky:
V konkurze si prihlásili pohľadávku 5 veritelia, a to:
·
·
·
·
·

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Hradec Králové – prihlásená suma 115,99 €
Poštová banka, Bratislava – prihlásená suma 4 138,50 €
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Bratislava – prihlásená suma 681,44 €
Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava – prihlásená suma 11 204,53 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice – prihlásená suma 26,78 €

Správca neeviduje žiaden podnet veriteľov na popretie týchto pohľadávok prihlásených do konkurzného konania.
Vzhľadom k uvedenému ako i k výsledkom ich preskúmania považuje správca prihlásené pohľadávky za zistené.
II. Rozvrhová časť
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty: 756,11 €
Celková suma nákladov konkurzu: 442,85 €

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

409

Obchodný vestník 22/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.01.2019

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov: 313,26 €.
A/ Speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka:
- výťažok zo speňaženia nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka zapísanej v súpise všeobecnej podstaty predstavuje
sumu 756,11 €
B/ Náklady konkurzu:
·
·
·
·

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (§ 24b písm. e/ vyhl. č. 665/2005 Z.z.) v sume 330, €
poštovné v sume 5,50 €
odmena správcu z výťažku (§ 20 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z.) v sume 105,85 €
súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 1,50 €

Spolu: 442,85 €
C/ Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov
Suma určená veriteľom úpadcu predstavuje rozdiel celkového výťažku získaného speňažením všeobecnej
podstaty a pohľadávok proti podstate, t.j. 313,26 €.
Zo získanej sumy výťažku bude uspokojených 5 nezabezpečených veriteľov, ktorí si svoje nezabezpečené
pohľadávky prihlásili v súlade so ZKR vo výške 16 167,24 €. Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol
byť rozvrh výťažku dotknutý.
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 1,937 % prihlásenej a zistenej sumy.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Názov veriteľa
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Hradec Králové
Poštová banka, a.s., Bratislava
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Prihlásená suma
115,99 €
4 138,50 €
681,44 €
11 204,53 €
26,78 €

Rozsah uspokojenia
2,25 €
80,20 €
13,20 €
217,10 €
0,51 €

JUDr. Daniela Tarhajová, správca
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K009410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soláková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný obrázok 290/5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/95/2018 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/95/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Názov
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,

Súpisová
hodnota
[EUR]

Dátum
zapísania

Dôvod zapísania

Celková
suma v
EUR

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

4.400,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
4.400,00
vyhlásenia konkurzu

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

2.200,00

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

Právny dôvod vzniku pohľadávky
faktúra č. 17013 zo dňa 27.12.2017
splatná dňa 03.01.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 17012 zo dňa 03.11.2017
splatná dňa 10.11.2017 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 17011 zo dňa 01.10.2017
splatná dňa 08.10.2017 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18011 zo dňa 07.12.2018
splatná dňa 17.12.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18010 zo dňa 07.11.2018
splatná dňa 14.11.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18009 zo dňa 04.10.2018
splatná dňa 11.10.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18008 zo dňa 09.08.2018
splatná dňa 16.08.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18007 zo dňa 06.07.2018
splatná dňa 13.07.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18006 zo dňa 08.06.2018
splatná dňa 15.06.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18005 zo dňa 11.05.2018
splatná dňa 18.05.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18004 zo dňa 05.04.2018
splatná dňa 11.04.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18003 zo dňa 05.03.2018
splatná dňa 12.03.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa

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

411

Obchodný vestník 22/2019
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi: Ing. Marián Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419

Konkurzy a reštrukturalizácie
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok patriaci
Dlžníkovi ku dňu
2.200,00
vyhlásenia konkurzu

Deň vydania: 31.01.2019
23.05.2017
faktúra č. 18002 zo dňa 05.02.2018
splatná dňa 12.02.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18001 zo dňa 04.01.2018
splatná dňa 11.01.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K009411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobovičová Milena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurkov 9, 044 19 Ďurkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/252/2018 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/252/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Erika Šimová, správca : Milena Bobovičová, narodená: 07.03.1973, bytom: 9, 044 19 Ďurkov,
podnikajúca pod obchodným menom: Milena Bobovičová, s miestom podnikania: 9, 044 19 Ďurkov, IČO:
40442691, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2008, Slovenská republika, týmto v súlade s
ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zámer
zostaviť rozvrh.
Zároveň vyzýva veriteľov, aby obratom oznámili správcovi číslo bankového účtu, na ktorý im bude zaslaný
výťažok.
JUDr. Erika Šimová, správca

K009412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danč Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1515 / 47, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/283/2018 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/283/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu konkurznej
podstaty.
JUDr. Matúš Čepček, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kačányová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Háj 1308/27, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/23/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/23/2019 -22
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Milan Polončák, PhD., správca dlžníka Anna Kačányová, nar. 22.08.1965, bytom Háj 1308/27, 056 01
Gelnica, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Vojenská 12, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 15.00. hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 055/6254200.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K009414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danč Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1515 / 47, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/283/2018 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/283/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnov vestníku SR sa konkurz zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K009415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 130 / 69, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/282/2018 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/282/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmien a doplnkov oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu konkurznej
podstaty.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K009416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 130 / 69, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/282/2018 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/282/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnov vestníku SR sa konkurz zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K009417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEPOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťahanovská 62, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 213 322
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/15/2011/S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/15/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca úpadcu: MEPOS s.r.o., IČO: 36 213 322, Ťahanovská 62, 040 13 Košice, v
súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v zhode s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto OZNAMUJE, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, počas pracovných dní, v
čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. a od 13:30 hod. do 15:30 hod..

O nahliadnutie do správcovkého spisu možno žiadať:
· písomne na adrese kancelárie správcu: kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice,
· telefonicky na telefónnom čísle.: +421 55 / 62 58 408 alebo
· prostredníctvom e-mailu na a-mailovej adrese: konkurz.sporoin@stonline.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, 28. 1. 2019.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714

K009418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Horváth- HORUS SLOVAKIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 120/9, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 644 996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/535/2018, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/535/2018 -25
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Milan Polončák, PhD.,Vojenská 12, 040 01 Košice, ako správca dlžníka Jozef Horváth, nar. 23.06.1984,
bytom Južná 120/9, 044 71 Čečejovce, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Horváth- HORUS
SLOVAKIA, s miestom podnikania: Južná 120/9, 044 71 Čečejovce, IČO: 43 644 996, týmto v súlade s § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa, že kauciu vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu sú povinní zložiť na účet č. SK90 1100 0000 002930214848.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K009419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Offeritza Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jozefa Czauczika 1644 / 4, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/474/2018 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/474/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
JUDr. Lukáš Michaľov, správca podstaty dlžníka Dávid Offeritza, nar.: 24.11.1981, bytom: Jozefa Czauczika
1644/4, 054 01 Levoča oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
31OdK/474/2018, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca

K009420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakobyho 1685 / 6, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
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Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/487/2018 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/487/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka František Kočiš, nar.: 25.03.1952, bytom: Jakobyho 6,
040 01 Košice oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 32OdK/487/2018, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K009421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kančiová Rozália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1951
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/182/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/182/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Rozália Kančiová,
bytom: Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce, nar. 16.06.1951 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia §
167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého
prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

So sídlom:

Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

IČO:

24 785 199

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

500,08 €
1
22.01.2019
Neuplatnené
8/K-1
28.1.2019
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V Košiciach, 28.01.2019
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Dlžníka

K009422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2013 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie na ul. Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Zuzana Salová, narodená 24.04.1971, trvale bytom Klimkovičova 11, 040 01 Košice, zvoláva v
zmysle ust. § 34 ods. 2 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej v texte iba
"ZKR") schôdzu veriteľov na deň 18.2.2019 (pondelok) o 10:00 v kancelárii správcu na ul. Letná 80, 052 01
Spišská Nová Ves s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZKR
3. Rôzne, záver
JUDr. Roman Zajac, správca

K009423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palečková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazvečia 2355/47, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/476/2018 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/476/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca, sídlo kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok dlžníka: Lucia Palečková, narodená: 20.01.1984, bytom: Jazvečia 2355/47, 040 01 Košice,
podnikajúca pod obchodným menom: Lucia Červená, s miestom podnikania: Turňa nad Bodvou 416, 044 02
Turňa nad Bodvou, IČO: 41 450 906, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.07.2007, konkurzné
konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/476/2018, 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.
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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.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K009424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Tipcsák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trakanská 5/11, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/498/2018, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/498/2018- 25
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Milan Polončák, PhD.,Vojenská 12, 040 01 Košice, ako správca dlžníka Gejza Tipcsák, narodený
09.07.1968, bytom: Trakanská 5/11, 076 43 Čierna nad Tisou, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm.
b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške
350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú povinní zložiť na
účet č. SK98 1100 0000 005915311619.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K009425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Červený - JOMIKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 6 / 0, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 691 529
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2013 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Ondrej Gajdošech, , sídlo kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice správca úpadcu, Jozef Červený JOMIKA (10691529) , Pokroku 6, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovensko, sp. zn. 31K/22/2013, v zmysle
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu
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pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej
podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo oddelenej podstaty.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach dňa 28. 01. 2019
JUDr. Ondrej Gajdošech,
správca

K009426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrovič Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 2567/14, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/529/2018 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/529/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Ondrovič, nar. 19.07.1988, bytom: Havanská
2567/14, 040 13 Košice, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
možno nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Košická 56, 048 01 Rožňava, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 16.00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo na tel. čísle 0905158259.

JUDr. František Lukáč, správca

K009427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrovič Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 2567/14, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/529/2018 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/529/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MOŽNO SKLADAŤ KAUCIU
JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Peter Ondrovič, nar. 19.07.1988, bytom: Havanská 2567/14,
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040 13 Košice, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné
popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu: SK1209000000000512127486, vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
Výška kaucie: 350 €
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 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. František Lukáč, správca

K009428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyelová Adriana, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1144/17, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/472/2018 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/472/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Angel Dent s.r.o.,
zapísaná výška vkladu: 100 % - 5.000 €
Sídlo spoločnosti: Zimná 17, 040 01 Košice
Zápis v OR SR: OS Košice I., od: Sro, vložka č. 29191/V
IČO: 46 505 547
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu
súpisová hodnota: 656 €

K009429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnáková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko KVP 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1986
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/518/2018 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/518/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty JUDr. Juraj Gavalčin, podľa §76 ods.1,ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka :
Adriana Rusnáková, nar.: 13.04.1986, bytom: Sídlisko KVP, 040 01 Košice, podľa predloženého majetku
v konkurznom konaní, vedenom na OS Košice I., Tichá 21, 040 01 Košice, č. k.: 31OdK/518/2018,
informácii úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia :
Všeobecná podstata : žiaden majetok.
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle §76 ods.3, ZKR.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K009430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margaréta Makranská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučma 106, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1984
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/4/2019 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/4/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu, so sídlom na Hviezdoslavovej 6 v Košiciach, v úradných hodinách od 8:00 hod. do
11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod. v pracovných dňoch. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom na adresu
konres@konres.sk, príp. na tel. č.: 0911 755 524.
KONRES k.s., Mgr. Richard Petrov, komplementár

K009431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margaréta Makranská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučma 106, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1984
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/4/2019 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/4/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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”) zverejňujeme číslo účtu v tvare IBAN: SK36 3100 0000 0043 6002 1006
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vedený v Prima banka Slovensko, 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.
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 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.
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.
KONRES k.s., Mgr. Richard Petrov, komplementár

K009432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihóková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súlovská 88, 049 22 Gemerská Poloma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/349/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/349/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: Zuzana Mihóková, nar.: 10.04.1975, bytom: Súlovská 88, 049 22
Gemerská Poloma, podnikajúca pod obchodným menom Zuzana Mihóková, s miestom podnikania Súlovská 88,
04922 Gemerská Poloma, IČO: 37343581, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, zastúpená: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice týmto podaním zverejňuje podmienky
verejného ponukového konania za účelom speňaženia majetku úpadcu nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 10/2019 zo dňa 15. januára 2019 pod č. oznámenia: K004294, a to:
·
·

osobné motorové vozidlo ŠKODA Octavia 2.0 TDI Ambiente, šedá metalíza, VIN: TMBGE61Z772155918,
EČV: RV701BA; súpisová hodnota: 500,00 €;
výrazne opotrebované, vozidlo je nepojazdné – porucha motora.

II. Spôsob speňaženia:
Tento majetok bude speňažený ako samostatná hnuteľná vec v súlade s ust. § 167p ods. 1 ZKR, a to formou
verejného ponukového konania.
V prvom kole verejného ponukového konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Úspešným
účastníkom ponukového konania v prvom kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
Mlynská 27
040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia je vyššie uvedená súpisová zložka č. 1 majetku všeobecnej podstaty ako jedna
samostatná hnuteľná vec;
· 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;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 15
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, 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 doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,PONUKA 32OdK/349/2018 NEOTVÁRAŤ“ ;
· záujemca je povinný vykonať úhradu ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke,
a.s., IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky odmietnu;
· riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
· speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR.

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu výpisu
zo živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
· označenie predmetu kúpy;
· návrh kúpnej ceny;
· doklad preukazujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci
zaplatenie kúpnej ceny);
· spôsob vrátenia zaplatenej kúpnej ceny v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na
doručenie ponúk a vyhotoví o tom úradný záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, resp. všetky
ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu;
neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú kúpnu cenu v lehote najneskôr do
7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tom ktorom kole na nimi oznámený bankový účet;
správca má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z kúpnej ceny voči účastníkovi, ktorý bol
vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania v danom kole a ktorý odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu riadne a včas podľa pokynov správcu, o čom správca vyhotoví úradný záznam. V takomto prípade
prevyšujúcu časť zaplatenej kúpnej ceny správca vráti na bankový účet tohto účastníka ponukového
konania.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 28. januára 2019

K009433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schmidtová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1230/26, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/428/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/428/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/428/2018 zo dňa 17. októbra 2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 205/2018 zo dňa 23. októbra 2018, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Anna
Schmidtová, narodená: 27.12.1954, bytom: M. R. Štefánika 1230/26, 078 01 Sečovce, podnikajúca pod
obchodným menom: Anna Schmidtová MARIANNA II, s miestom podnikania: M. R. Štefánika 1230/26, 078 01
Sečovce, IČO: 33161038 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.10.2003, zastúpená: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie:
Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
Podľa ust. § 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 iba ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Podľa ust. § 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa údajov uvedených dlžníkom v Zozname majetku a ďalej na základe preskúmania majetkových pomerov
dlžníka správcom v súlade s ustanovením § 166i ZKR správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom nehnuteľného
majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h ZKR. Správca vlastným zisťovaním a šetrením zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h
ZKR.
V súlade s ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR správca týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Anna Schmidtová, narodená: 27.12.1954, bytom: M. R.
Štefánika 1230/26, 078 01 Sečovce, podnikajúca pod obchodným menom: Anna Schmidtová MARIANNA II, s
miestom podnikania: M. R. Štefánika 1230/26, 078 01 Sečovce, IČO: 33161038 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 15.10.2003, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k o n č í.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Anna Schmidtová,
narodená: 27.12.1954, bytom: M. R. Štefánika 1230/26, 078 01 Sečovce, podnikajúca pod obchodným menom:
Anna Schmidtová MARIANNA II, s miestom podnikania: M. R. Štefánika 1230/26, 078 01 Sečovce, IČO:
33161038 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.10.2003, zastúpená: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, vedený na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.:
31OdK/428/2018 v súlade s ust. § 167v ods.1 druhá veta ZKR s a z r u š u j e .

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 28. januára 2019

K009434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paučo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 1, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/435/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/435/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/435/2018 zo dňa 18. októbra 2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 207/2018 dňa 25. októbra 2018 pod podaním K081154, v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka: Miroslav Paučo, narodený: 14.10.1966, bytom: Prakovce 1, 055 62 Prakovce, zastúpený: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie:
Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
Podľa ust. § 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 iba ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Podľa ust. § 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa údajov uvedených dlžníkom v Zozname majetku a ďalej na základe preskúmania majetkových pomerov
dlžníka správcom v súlade s ustanovením § 166i ZKR správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom nehnuteľného
majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h ZKR. Správca vlastným zisťovaním a šetrením zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h
ZKR.
V súlade s ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR správca týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Miroslav Paučo, narodený: 14.10.1966, bytom: Prakovce 1,
055 62 Prakovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku s a k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Miroslav Paučo,
narodený: 14.10.1966, bytom: Prakovce 1, 055 62 Prakovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, vedený na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.:
32OdK/435/2018 v súlade s ust. § 167v ods.1 druhá veta ZKR s a z r u š u j e .

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 28. januára 2019

K009435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Sarnovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 21, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/22/2019, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/22/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca konkurznej podstaty navrhovateľa – dlžníka : Ing. Ján Sarnovský ,
narodený: 17.08.1971 , bytom: Kuzmányho 21, 040 01 Košice, zastúpený: Centrum právnej pomoci, Kancelária
Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice , týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : ul. Dargovská 3283/17 ,
075 01 Trebišov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 07.00 hod. do 13.00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu si možno vopred dohodnúť na tel. čísle: 0915 873 432 , resp. mailom : jozef.litvak@gmail.com
V Trebišove, 28.01.2019
Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca

K009436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Sarnovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 21, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/22/2019, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/22/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca majetku navrhovateľa - dlžníka : Ing. Ján Sarnovský , narodený:
17.08.1971 , bytom: Kuzmányho 21, 040 01 Košice, zastúpený: Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, so
sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice , na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu
Košice 1, č .k. 32OdK/22/2019 zo dňa:22.01.2019, 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 oznamuje číslo bankového účtu , na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť
do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá so
sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,00.-€ a najviac vo výške 10 000.-€. Túto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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kauciu
za
účelom
popretia
prihlásených
pohľadávok
možno
zložiť
na
účet
číslo:
IBAN : SK 94 0900 0000 0001 0567 0596 vedený v SLSP, a.s. , variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenia veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trebišove , 28.01.2019
Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca

K009437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CARGUN, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lucia Baňa 1, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 184 471
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/63/2011, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/63/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh Konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznesením Okresného súdu Košice 1. č. k. 26K/63/2011- 33, zo dňa 10.02.2012 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka CARGUN, spol. s r.o., časť Lucia Baňa 1, 044 025 Medzev , IČO : 36 184 471 /ďalej aj ako len
Úpadca /. Za správcu bol ustanovený Ing. Jozef Litvák, CSc., správca so sídlom kancelárie Dargovská 3283/17,
075 01 Trebišov /ďalej len správca /
Uznesenie o vyhlásení konkurzu č.k. 26K/63/2012 zo dňa 10.02.2012 bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č.34/2012 zo dňa 17.02.2012, pod K002180. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 18.02.2012.
Postupom podľa § 101 ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizáciii v znení neskorších
predpisov / ďalej len“ZKR“/ správca predkladá tento Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov :
1. V š e o b e c n á č a s ť
1. Konkurzná podstata
Na základe Zoznamu majetku predloženého úpadcom, ako aj na základe výsledkov vlastných šetrení
prevažne v účtovníctve za posledných 5 rokov pred vyhlásením konkurzu, správca zistil existenciu majetku peňažná pohľadávka dlžníka TOOLEX,s r.o , IČO:36 593 974 v sume 331,94.-€ a dlžníka : TOM TERM , ,s r. o.,
IČO : 36 193 712 v sume 103,91.- / bola vymožená správcom / ako pohľadávky z obchodného vzťahu. Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 51/2012 zo dňa 13.03.2012 pod K009961.
Správca zistil , 13.apríla 2008 bola uzavretá Zmluva o dielo medzi zhotoviteľom : L RACING servis , s r. o. IČO :
44 006 993 a úpadcom .
Predmetom zmluvy bolo zhotovenie, dodanie a zmontovanie
výrobnú halu - Skladu hotových
výrobkov/ ďalej HALA 2 - OK /. Úpadca podpísal so zhotoviteľom stavby
Zmluvu o vzájomnom finančnom vysporiadaní dňa 06.04.2011. Správca v rámci stanovených lehôt podal na
príslušný súd podnet na vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu . Žaloba správcu bola podaná proti žalovanému:
L RACING, s r.o. so sídlom Osloboditeľov 569, 049 41 Krásnohorské Podhradie , IČO : 36 599 701, ako
postúpená pohľadávka L RACING servis , s r. o. IČO : 44 006 993. Žaloba je vedená na Okresnom súde Košice
1 pod č.30Cbi/10/2012. Správca doplnil Súpis majetku všeobecnej podstaty o nové súpisové položky , ktoré
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 152/2012 z 08.08.2012 pod K010044 veci hnuteľné a nehnuteľné , a
podobne v OV č. 152/2012 z 08.08.2012 pod K010045 Sklad hotových výrobkov – HALA 2 OK.
Okresný súd Košice 1 svojim rozhodnutím zo dňa 26.01.2015 žalobcu: L RACING,s r.o. Osloboditeľov569,
049 41 Krásnohorské Podhradie, IČO: 36 599 701 vedenú pod sp.zn. 31Cbi/3/2014 v konaní o vylúčenie majetku
zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu rozhodol v prospech vylúčenia predmetného majetku zo súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurznej podstaty.
Rozhodnutím OS Košice 1 zo dňa 08.01.2016 bola žaloba správcu proti žalovanému L RACING, s r.o.,
IČO : 36 599 701 , sp.zn.30Cbi/10/2012 , v konaní o určenie neúčinnosti právneho úkonu zamietnutá. Právny
zástupca správcu v zákonnej lehote podal odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Košice 1 zo dňa
08.01.2016, Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 27.mája 2016 o odvolaní žalobcu proti rozsudku
Okresného súdu Košice 1 zo dňa 08.01.2016, č. k. 30Cbi/10/2012- 131 rozhodol tak , že potvrdil rozsudok prvého
stupňa.
1.2 Speňažovanie majetku
Speňažovanie majetku bolo prevádzané dražbou , dražené boli veci nehnuteľné: pozemky na LV 420,835 a
stavby na LV 835, znalecký posudok číslo : 66/2012 vypracovaný znalcom : Ing. Miroslavom Sabakom ,
Agátová 2396/10 , 075 01 Trebišov ,evidenčné číslo znalca : 90 13 009. Dražby sa konali na Notárskom úrade
vo Veľkých Kapušanoch za prítomnosti notára JUDr. Ferdinanda Ontka, ktorý vydal Osvedčenia o priebehu
dobrovoľných dražieb. Dražobníkom bol správca. Na základe schválených postupov zástupcom veriteľov
prebehlo päť kôl dražby. Opakovanej dražby v 5.kole sa zúčastnil jediný účastník dražby: Ing. Soták Ľubomír,
nar.12.05.1982, bytom Košice – sídlisko KVP, ul. Wurmová 1123/19. Udelením príklepu dražobníka 15 000.-€
bola cena dosiahnutá vydražením a zároveň s najvyšším podaním. Správca požiadal dňa 30.06.2015 Správu
katastra, Podhorská 789/28, 045 01 Moldava nad Bodvou o realizáciu zmeny vlastníckych pomerov.
V zmysle ZKR č. 7/2005 z.z. § 81 ods.1 , správca vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty peňažnú
pohľadávku z obchodného vzťahu dlžníka : TOOLEX , s r.o. Jarná 18, 045 25 Medzev , IČO : 36 593 974 v sume
331,94.-€
Správca postupne vymohol od dlžníka: TOM TERM, s r.o. , IČO : 36 193 712 finančnú čiastku : 103,91 .- € ,
čo bolo pripísané na správcovský konkurzný účet úpadcu.
Príjem : z výťažku dražby ..................................................................... 15 000.Z depozitu OS Košice 1............................................................. 882,95.Z výťažku peňažnej pohľadávky TOM TERM s r.o. ...................... ... 103,91.Z výťažku daňového preplatku, Daňový úrad Moldava /Bodvou.... 411,99.Príjem

s p o l u : ..............................................................................16 398,85.-

Na bankových účtoch Úpadcu neboli ku dňu vyhlásenia konkurzu uložené žiadne peňažné prostriedky,
podobne i finančná hotovosť v pokladni bola nulová.
1.3. Odmena správcu
·
·
·
·

Uznesenie Okresného súdu Košice 1 v právnej veci Úpadcu o priznaní paušálnej odmeny správcovi zo
dňa 04.júna 2012, zverejnené v Obchodnom vestníku č.111/2012 zo dňa 11.júna 2012 pod K007455 vo
výške : 6 638,78.€
Odmena správcu z výťažku podľa § 13 , zákona č.665/2005 Z.z. Daňový úrad Moldava/Bodvou z :
411,99 x 5% = 20,60.€
Výťažok dlžníka TOM TERM, s r.o. z : 103,91 x 5% = 5,20.€
Z výťažku dražby 15 000. mínus náklady na dražbu /notár 1 351,52.-€ / = 13 648,48.- € , odmena sa
vypočíta nasledovne:

16 % so sumy do 331,94.- = 53,11.- €
15% so sumy nad 331,94 .-mínus 3 319,39 .- = 2 987,45 .- t.j. 448,12.- €
14% so sumy nad 3 319,39 .- mínus 13 648,48 .- = 10 329,09.- t.j. 1 446,07.- € , s p o l u : 1 947,30.- €
1.4. Pohľadávky proti podstate

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate v zmysle § 96 ods.2 ZKR , zámer zostaviť
konečný rozvrh správca oznámil zverejnením v Obchodnom vestníku č.125/2016 zo dňa 29.06.2016 pod
K015274 . Správca priradil k všeobecnej podstate v celom rozsahu všetky pohľadávky proti podstate.
Pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate majú v súlade s ust. § 87 ods.2 nasledovnú sumárnu
štruktúru :
Paušálna odmena správcu ........................................... 6 638,78.Odmena výťažku u dražby............................................ 1 947,30.Odmena výťažku z pohľ. dlžníkov.................................

25,80.-

Cestovné ...................................................................... 1 656,70.Poštovné .....................................................................
Overovanie listín, poplatky ..................................

186,43.-

118,76.-

Kancelárske potreby , toner .....................................78,57.Inzeráty ................................................................... 149,80.Znalecký posudok č.66/2012 ................................. 872,00.Faktúra VÚB ..........................................................

24,00.-

Notárske poplatky /dražby/ .................................1 351,52.Poplatok súdu - 0,2%............................................

31,03.-

Vedenie účtovníctva , ročné závierky ..................... 500,00.Právne zastúpenie – JUDr.Vaško ............................. 354,00.Archív .................................................................... 2 480,00Banková rezerva ......................................................
SPOLU:

................................................

20,00.16 434,69.-

1.5. Z á v e r
Výťažok zahrnutý do konečného rozvrhu určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje
nulovú hodnotu a je určený ako rozdiel výťažku zo speňaženia majetku a celkových príjmov vo výške
16 398,85 .- € a celkovej sumy priradených pohľadávok proti podstate vo výške 16 434,69.- €
1.6. R o z v r h o v á časť – nezabezpečené pohľadávky podľa § 95 ods.1 ZKR
Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov nepripadá žiadna suma, poplatky SLSP boli k 11.01.2017 , teda
ku dňu zrušenia účtu úpadcu v konkurze , vo výške 371,53.- € / priebežne stiahnuté SLSP z účtu / , kreditné
úroky vo výške 0,80.- €
/ priebežne pripísané SLSP k účtu/, prehľad uspokojenia nezabezpečených veriteľov
je nasledovný :
P.č.
1.
2.

Veriteľ
Gude Slovakia s r.o.
Slovenský plyn.priemysel, a.s.

zistená pohľadávka
2 558,50.1 294,92.-

suma na uspokojenie
0,00.0,00.-
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Všeobecná úverová banka, a.s.

4.

Sociálna poisťovňa, a .s .postupník

5.

3 048,83.-

Deň vydania: 31.01.2019

0,00.-

Slovenská konsolidačná , a.s.

658,36.-

0,00.-

SEZ Krompachy , a.s.

1 817,82.-

0,00.-

6. Dôvera poisťovňa a, a.s.

64,53 .-

0,00.-

55,70.-

0,00.-

7. Mikron Slovakia, a.s. v zast.
Advokátska spoločnosť , s r.o.
8.

Daňový úrad Košice, postupník
Slovenská konsolidačná , a.s.

160,43.-

0,00.-

9. Rodl & Partner Advokáti, s r.o. zast.
Zahraničného veriteľa Deckera
10. VSE , a.s. Košice

34 804,52.1 420,82.-

0,00.0,00.-

11. Wurth, s r.o. v zast. Advokátska
Kancelária JUDr. Vároši

68,53.-

12. Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Veritelia

spolu

:

147,78 .46 100,74.-

0,00.0,00.0,00.-

Spolu boli takto rozvrhnuté všetky peňažné prostriedky, ktoré sa ku dňu zostavenia tohto návrhu 31.01.2017
nachádzali na bankovom účte.
V priebehu konkurzu správca cestou Okresného súdu Košice – okolie rozhodol o povinnosti voči odporcovi
TOOLEX, s r.o. Jarná 18, Medzev, IČO: 36 593 974 zaplatiť čiastku 331,94.- € spolu s 13 % úrokom z omeškania
na správcovský účet úpadcu. Uvedenú čiastku sa správcovi nepodarilo získať ani cestou Exekútorského úradu
v Trebišove, ktorý listom zo dňa 18.01.2017 oznámil správcovi pretrvávajúcu nemajetnosť povinného.
Správca v rámci ponukového konania obdržal tri ponuky na archiváciu materiálom po ukončení konkurz .
Ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku predložila firma : OREMUS Logistic, s r.o. Malá Bara 53, 076 32 , IČO :
44 228 279 v cenovej hladine : 2 480,00.- €
Správca podľa § 101 odst.1 ZKR v spojení s § 50 vyhlášky 665/2005 Z.z. poučuje nezabezpečených
veriteľov, že predmetnej konkurznej veci môžu do podkladov návrhu konečného rozvrhu výťažku nahliadať
v kancelárii správcu na ul. Dargovská 3283/17 , 075 01 v Trebišove. Správca tiež určuje lehotu na schválenie
návrhu konečného rozvrhu výťažku , 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. V tejto lehote môžu
požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku uplatnili odôvodnené námietky.
V predmetnej konkurznej veci pôsobnosť veriteľského výboru, vykonáva podľa §107 ods. 2 ZKR zástupca
veriteľov , ktorým je : Decker Erich Decker Bauwerkzeuge,
Oberbernbacher Weg 10,
Aichach , N e m e c k o , Prostredníctvom práv. zástupcu ,
Rodl &
Partner Advokáti, s r.o., Lazaretská 8 , 811 08 B r a t i s l a v a.
Prípadné otázky môžu účastníci konania konzultovať so správcom na č. t. 0915873432 , alebo mailom na
Jozef.litvak@gmail.com .
V Trebišove,28.01.2019
Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca
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K009438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernadeta Barnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 91/70, 076 13 Kazimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/17/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/17/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Bernadeta Barnová, narodená: 21.11.1972, bytom: Hlavná 91/70, 076 13 Kazimír, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/17/2019 zo dňa
22.01.2019 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.
31OdK/17/2019 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

K009439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernadeta Barnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 91/70, 076 13 Kazimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/17/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/17/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca dlžníka Bernadeta Barnová, narodená: 21.11.1972, bytom:
Hlavná 91/70, 076 13 Kazimír, 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: Bernadeta Barnová, kaucia popretia
pohľadávky 31OdK/17/2019.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K009440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zel - Ko international, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 079 403
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
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Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2014 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Správca podstaty úpadcu Zel-Ko international, spol. s r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 17 079 403, JUDr.
Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, ako dražobník oprávnený k výkonu dražby
v zmysle § 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“), za primeraného použitia zákona č. 527/2002
Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných
dražbách“) podľa § 92 ods. 6 ZKR a záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 31.05.2017, vyhlasuje dražbu
majetku úpadcu a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:
Navrhovateľ dražby:

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

Sídlo:

Mlynská 27, 040 01 Košice

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S762

ako správca úpadcu:

Zel-Ko international, spol. s r.o.

Sídlo úpadcu:

Jazerná 1, 040 12 Košice

IČO:

17 079 403

Dražobník:

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.

Sídlo:

Mlynská 27, 040 01 Košice

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 762

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Martina Mižiková, notár so sídlom :
Námestie Osloboditeľov 20, 040 01 Košice.

Dátum konania dražby:

7. marec 2019

Čas otvorenia dražby:

14.00 hod.

Dražba:

1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok úpadcu Zel-Ko international, spol. s r.o., uvedený v súpise
všeobecnej podstaty v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 26K/6/2014:
Stavba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis stavby: dom služieb súp. č. 177 na parcele 1339/5 (bez pozemku) v obci Čečejovce; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Čečejovce; číslo LV: 1980; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
(ďalej len „predmet dražby“).
Opis a stav predmetu dražby:
Nehnuteľnosť jednopodlažná budova s príslušenstvom sa nachádza v stredovej časti obce Čečejovce na ulici
prechádzajúcej celou obcou v smere juh – sever. Ulica prechádza stredom obce a smeruje z - na ulicu z Košíc do
Moldavy nad Bodvou. Čečejovce sú vzdialené 24 km od Košíc západným smerom. Stavba sa nachádza tesne
vedľa miestnej spevnenej komunikácie. K budove patrí sklad, vonkajšie úpravy, plot. Je možnosť napojenia na
elektrinu, vodovod a plyn. Murovaná konštrukcia z pálených tehál hrúbky muriva 55 cm v nadzemnom podlaží
s dreveným stropom nad nadzemným podlažím. Krov je sedlový s plechovou krytinou a klampiarskymi
konštrukciami. Objekt má sociálne časti t. j. záchod pre personál, sprchu a umývadlo. Vykurovanie je elektrickými
pecami. Nie je rozvod plynu. Objekt je na kamennej podmurovke. Okná sú dvojité čiastočne s mrežami, dvere
hladké. Elektroinštalácia je 380/220 V. Objekt má hromozvod. Podlahy sú betónové a keramické. Vnútorné
obklady keramické. Ohrev teplej vody je elektrickým bojlerom. V roku 1996 bola vyhotovená prestavba na
„obchod“, t. j. objekt na predaj potravín a zmiešaného tovaru. Vnútri nadzemného podlažia je prestavba
a modernizácia pozostávajúca z vyhotovenia elektroinštalácie, zavedenia vody, kanalizácie a vytvorenia
sociálnych častí. V minulosti objekt slúžil ako pošta, neskoršie ako obchod. Objekt je jednopodlažný,
nepodpivničený. Pôvodný z roku 1955, prestavba v r. 1996.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
Ťarchy viaznuce na predmete dražby:
Na LV č. 1980 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Por.č.:
1. Záložné právo k nehnuteľnostiam na zabezpečenie pohľadávky zálož. veriteľa HELVÉCIA PROTEIN TRADE
Termeló és Kereskedelmi Egyéni cég., Tildy út.5, Szeghalom 5520, Maďarská republika, Reg.č.Cg.04-11-001567,
V-917/03
1. Pod Z-1030/10 zriaďuje sa exekučné záložné právo na nehnut. v časti A-LV, ktoré zabezpečuje pohľadávku
súd. exek. JUDr. Štefan Barilik, Kuzmányho č. 57, Košice, č. EX 40/10- č.z. 117/10
Poznámka k záložnému právu zálož. veriteľa HELVÉCIA PROTEIN TRADE:
Podľa § 28 ods. 4 ZKR 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.
Je nesporné, že zahraničný veriteľ HELVÉCIA PROTEIN TRADE Termeló és Kereskedelmi Egyéni Cég., Tildy
út.5, Szeghalom 5520, Maďarská republika, si v predmetnom konkurznom konaní prihlásil nezabezpečenú
pohľadávku v celkovej výške 303 863,00 EUR na základe právneho titulu - právoplatného rozsudku Súdnej stolice
v meste Gyula číslo 5.G.40. 050/2011/51 zo dňa 31.10.2012 v spojení s rozsudkom Tabuľového súdu v meste
Szeged č. Gpkf.I.30.071/2014/2 zo dňa 16.5.2014, a to prihláškou zo dňa 25.8.2015, doručenou pôvodnému
správcovi JUDr. Vladimírovi Lisákovi na adresu jeho kancelárie poštou dňa 04.09.2015.
Vzhľadom k tomu, že zahraničný veriteľ HELVÉCIA PROTEIN TRADE si neprihlásil v konkurze
zabezpečovacie právo - záložné právo k prihlásenej pohľadávke, zabezpečovacie právo – záložné právo
viaznúce na predmete zálohu – stavbe súp. č. 177 na parcele 1339/5 (bez pozemku) zapísané na LV č. 1980,
v obci Čečejovce; kat. územie Čečejovce, v zmysle § 28 ods. 4 ZKR ex lege zaniklo.
Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva v zmysle § 93 ods. 2 ZKR.
Vecné bremená:
Nie sú známe žiadne vecné bremená viažúce sa k predmetu dražby.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvodom realizácie dražby je skutočnosť, že na majetok úpadcu je vedený konkurz na Okresnom súde Košice
I pod spisovou značkou 26K/6/2014.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 70/2018, vypracovaného znalcom Ing.
Milanom Tomkom, CSc., Čingovská 5, 040 12 Košice, dňa 01.12.2018.
Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 31 600,00 EUR
Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenie:

31 600,00 EUR
300 EUR

Výška dražobnej zábezpeky: 6 320,00 EUR (20% najnižšieho podania)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
• Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet navrhovateľa dražby číslo účtu
SK33 0900 0000 0051 1831 2758 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
Dokladom o úhrade je je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ alebo „potvrdenie
o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnej dražbe.
• Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet navrhovateľa dražby.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 až 5 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava
vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet navrhovateľa dražby číslo účtu SK33 0900 0000 0051 1831
2758 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá splňa podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách a
dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré
majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu
ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:
Obhliadka 1: 15.02.2019 o 15.00 hod.
Obhliadka 2: 21.02.2019 o 15.00 hod.
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Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej
deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na tel. č.: 0903 367 203.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka:
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastnického práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa § 28 ods. 4 ZKR.
Podľa § 30 zákona o dobrovolných dražbách, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká
udelením príklepu, ak vydražitel uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to
neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastnického
práva (speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, že podielový
spoluvlastník svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky
v zákonnej lehote neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako
novému spoluvlastníkovi predmetu dražby.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Martina Mižiková, notár so sídlom Notárskeho úradu: Námestie Osloboditeľov 20, 040 01 Košice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
a. zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 zákona o dobrovoľných
dražbách
b. osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 zákona o dobrovoľných
dražbách
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník
vydražiteľovi predmet dražby v stave ako bol vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí. Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13 zákona o dobrovoľných dražbách, t. j. ide
o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať 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. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. 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 dražobník túto osobu
poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použiú ustanovenia §
29 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách.
Pozn.: V zmysle § 29 ods. 5 zákona o dobrovoľných dražbách všetky náklady spojené s odovzdaním
a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč
nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto
náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní
s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ. Osoba
povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.
Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby
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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 podla zákona č. 253/1998 Z.z.); v tomto prípade je
možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa tohto poučenia je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť
dražby podľa tohto poučenia sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba podľa § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách. 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 alebo 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 Košiciach, dňa 25.01.2019
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K009441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zel - Ko international, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 079 403
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2014 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Správca podstaty úpadcu Zel-Ko international, spol. s r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 17 079 403, JUDr.
Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, ako dražobník oprávnený k výkonu dražby
v zmysle § 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“), za primeraného použitia zákona č. 527/2002
Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných
dražbách“) podľa § 92 ods. 6 ZKR a záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 31.05.2017, vyhlasuje dražbu
majetku úpadcu a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:
Navrhovateľ dražby:

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

Sídlo:

Mlynská 27, 040 01 Košice

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S762

ako správca úpadcu:

Zel-Ko international, spol. s r.o.
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Sídlo úpadcu:

Jazerná 1, 040 12 Košice

IČO:

17 079 403

Dražobník:

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.

Sídlo:

Mlynská 27, 040 01 Košice

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 762

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Martina Mižiková, notár so sídlom :
Námestie Osloboditeľov 20, 040 01 Košice.

Dátum konania dražby:

7. marec 2019

Čas otvorenia dražby:

14.30 hod.

Dražba:

1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok úpadcu Zel-Ko international, spol. s r.o., uvedený v súpise
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 040 01
Košice, v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 26K/6/2014:
Stavba
Popis stavby: dom súp. č. 361 na parcele 471 (bez pozemku) v obci Moldava nad Bodvou; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Moldava nad Bodvou; číslo LV: 3609; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
(ďalej len „predmet dražby“).
Opis a stav predmetu dražby:
Nehnuteľnosť dvojpodlažná budova s príslušenstvom sa nachádza v stredovej časti mesta Moldava nad Bodvou
na ulici Hlavnej č. 57. Ulica Hlavná prechádza stredom mesta a smeruje z Košíc do centra mesta na ulicu Hlavnú.
Nachádza sa v blízkosti bytových a prevádzkových budov po oboch stranách ulice. Moldava nad Bodvou je
vzdialená 28 km od Košíc západným smerom. Nachádza sa tesne vedľa miestnej spevnenej komunikácie ulice
Hlavnej. K budove patrí garáž, vonkajšie úpravy, plot. Je možnosť napojenia na elektrinu, vodovod, kanalizáciu
a plyn. Nehnuteľnosť je pôvodný rodinný dom prestavaný na prevádzkový objekt „Pizzeriu“ v súčasnosti mimo
prevádzky. Garáž slúžiaca ako sklad. Možné využitie na administratívne, výrobné a skladové účely. Objekt
dlhodobo neudržiavaný, čiastočne zariadený. Je dokončený a využiteľný na prevádzkové účely. Murovaná
konštrukcia z nepálených tehál hrúbky muriva 55 cm v nadzemnom podlaží s dreveným stropom nad nadzemným
podlažím. V podzemnom podlaží z kameňa s klenbovým stropom. Krov je hambalkový s pálenou krytinou a
klampiarskymi konštrukciami. Objekt má sociálne časti a kuchyňu pre spoločné stravovanie, záchody pre
personál a návrštevníkov. Vykurovanie je ústredné s kotlom na plyn v prístavbe. Je rozvod plynu. Objekt je na
kamennej podmurovke. Okná sú dvojité čiastočne s mrežami, dvere hladké. Elektroinštalácia je 380/220 V. Objekt
má hromozvod. Podlahy sú betónové a keramické. Vnútorné obklady keramické. Ohrev teplej vody je elektrickým
bojlerom. V roku 1980 bola vyhotovená prístavba a v roku 1993 prestavba na „Pizzeriu“ t. j. objekt pre spoločné
stravovanie. Vnútri nadzemného podlažia je prestavba a modernizácia pozostávajúca z vyhotovenia
elektroinštalácie, zavedenia vody, kanalizácie a vytvorenia sociálnych častí. V minulosti objekt slúžil ako rodinný
dom, neskoršie na kancelárske a pozdejšie na stravovacie účely. Objekt je z roku 1900, prístavba 1980.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
Ťarchy viaznuce na predmete dražby:
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Na LV č. 1980 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Por.č.:
1. Záložné právo k nehnuteľnostiam na zabezpečenie pohľadávky zálož. veriteľa HELVÉCIA PROTEIN TRADE
Termeló és Kereskedelmi Egyéni cég., Tildy út.5, Szeghalom 5520, Maďarská republika, Reg.č.Cg.04-11-001567,
V-917/03
1. Pod V-142/091030/10 zriaďuje sa záložné právo na nehnut. v časti A-LV, ktoré zabezpečuje pohľadávku
REALITY TK, s.r.o., IČO: 44340745, Jarná 437/20, Vranov nad Topľou-č.z.212/2009, 646/13
1. Pod Z-1030/10 zriaďuje sa exekučné záložné právo na nehnut. v časti A-LV, ktoré zabezpečuje pohľadávku
súd. exek. JUDr. Štefan Barilik, Kuzmányho č. 57, Košice, č. EX 40/10- č.z. 538/10
1. Exekučný príkaz od Exekútorského úradu Poprad, súd.exek. Mgr. Viera Lesňáková, č. Ex 251/10 na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 – Z 432/12 zo dňa 17.4.2012 – č.z.
166/12
1. Pod Z-487/12 zo dňa 25.4.2012 zriaďuje sa exekučné záložné právo na nehnut. v časti A-LV, ktoré
zabezpečuje pohľadávku súd. exek. JUDr. Rudolf Dulina, Ľudovíta Štúra 12, Michalovce, Ex 467/11 – č.z. 200/12
1. Pod Z-659/12 zo dňa 1.6.2012 zriaďuje sa exekučné záložné právo na nehnut. v časti A-LV, ktoré zabezpečuje
pohľadávku súd. exek. JUDr. Rudolf Dulina, Ľudovíta Štúra 12, Michalovce, Ex 2202/12 – č.z. 273/12
1. Pod Z-762/12 zo dňa 13.6.2012 zriaďuje sa exekučné záložné právo na nehnut. v časti A-LV, ktoré
zabezpečuje pohľadávku súd. exek. Mgr. Alexander Šemperger, Žižkova 6, Košice, Ex 35/2012 - č.z. 296/12
1. Pod Z-546/13 zo dňa 12.4.2013 zriaďuje sa exekučné záložné právo na nehnut. v časti A-LV, ktoré
zabezpečuje pohľadávku súd. exek. JUDr. Ladislav Kováč, PhD., Južná trieda 93, Košice, EX 3161/2012 - č.z.
205/13
1. Pod Z-1809/13 zo dňa 23.12.2013, Z-559/14 zo dňa 11.4.2014 zriaďuje sa záložné právo na nehnut. v časti ALV od Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, Košice, č.j. 9800503/5/5382893/2013/Bec - č.z. 81/14, 314/14
1. Pod Z-1810/13 zo dňa 23.12.2013, Z-558/14 zo dňa 11.4.2014 zriaďuje sa záložné právo na nehnut. v časti ALV od Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, Košice, č.j. 9800503/5/5388506/2013/Bec - č.z. 82/14, 313/14.
Poznámka k záložnému právu zálož. veriteľa HELVÉCIA PROTEIN TRADE:
Podľa § 28 ods. 4 ZKR 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.
Je nesporné, že zahraničný veriteľ HELVÉCIA PROTEIN TRADE Termeló és Kereskedelmi Egyéni Cég., Tildy
út.5, Szeghalom 5520, Maďarská republika, si v predmetnom konkurznom konaní prihlásil nezabezpečenú
pohľadávku v celkovej výške 303 863,00 EUR na základe právneho titulu - právoplatného rozsudku Súdnej stolice
v meste Gyula číslo 5.G.40. 050/2011/51 zo dňa 31.10.2012 v spojení s rozsudkom Tabuľového súdu v meste
Szeged č. Gpkf.I.30.071/2014/2 zo dňa 16.5.2014, a to prihláškou zo dňa 25.8.2015, doručenou pôvodnému
správcovi JUDr. Vladimírovi Lisákovi na adresu jeho kancelárie poštou dňa 04.09.2015. Vzhľadom k tomu, že
zahraničný veriteľ HELVÉCIA PROTEIN TRADE si neprihlásil v konkurze zabezpečovacie právo - záložné
právo k prihlásenej pohľadávke, zabezpečovacie právo – záložné právo viaznúce na predmete zálohu – stavbe
súp. č. 177 na parcele 1339/5 (bez pozemku) zapísané na LV č. 1980, v obci Čečejovce; kat. územie Čečejovce,
v zmysle § 28 ods. 4 ZKR ex lege zaniklo.
Poznámka k záložnému právu zálož. veriteľa REALITY TK, s.r.o.
Obchodná spoločnosť REALITY TK, s.r.o. od 14.11.2015 zanikla v dôsledku zlúčenia. Právnym nástupcom je
spoločnosť BIOKON, spol. s r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36 470 325.
Podľa § 28 ods. 4 ZKR ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
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uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne.
Je nesporné, že záložný veriteľ REALITY TK, s.r.o., ani jeho právny nástupca BIOKON, spol. s r.o., si
v predmetnom konkurznom konaní neprihlásil zabezpečenú pohľadávku voči úpadcovi. Vzhľadom k tomu, že
záložný veriteľ REALITY TK, s.r.o., ani jeho právny nástupca BIOKON, spol. s r.o., si neprihlásil v konkurze
zabezpečovacie právo - záložné právo viaznúce na predmete zálohu – stavbe súp. č. 361 na parcele 471
(bez pozemku) v obci Moldava nad Bodvou, kat. územie Moldava nad Bodvou, zapísané na LV č. 3609,
v zmysle § 28 ods. 4 ZKR ex lege zaniklo.
Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva v zmysle § 93 ods. 2 ZKR.
Vecné bremená:
Nie sú známe žiadne vecné bremená viažúce sa k predmetu dražby.
Dôvodom realizácie dražby je skutočnosť, že na majetok úpadcu je vedený konkurz na Okresnom súde Košice
I pod spisovou značkou 26K/6/2014.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 69/2018, vypracovaného znalcom Ing.
Milanom Tomkom, CSc., Čingovská 5, 040 12 Košice, dňa 01.12.2018.
Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 36 800,00 EUR
Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenie:

36 800,00 EUR
300 EUR

Výška dražobnej zábezpeky: 7 360,00 EUR (20% najnižšieho podania)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
• Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet navrhovateľa dražby číslo účtu
SK33 0900 0000 0051 1831 2758 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
Dokladom o úhrade je je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ alebo „potvrdenie
o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnej dražbe.
• Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet navrhovateľa dražby.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 až 5 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava
vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet navrhovateľa dražby číslo účtu SK33 0900 0000 0051 1831
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2758 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá splňa podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách a
dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré
majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu
ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:
Obhliadka 1: 15.02.2019 o 15.30 hod.
Obhliadka 2: 21.02.2019 o 15.30 hod.
Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej
deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na tel. č.: 0903 367 203.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka:
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastnického práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa § 28 ods. 4 ZKR.
Podľa § 30 zákona o dobrovolných dražbách, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká
udelením príklepu, ak vydražitel uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to
neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastnického
práva (speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, že podielový
spoluvlastník svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky
v zákonnej lehote neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako
novému spoluvlastníkovi predmetu dražby.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Martina
Košice.

Mižiková,

notár

so

sídlom

Notárskeho

úradu: Námestie

Osloboditeľov

20,

040

01

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
a. zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 zákona o dobrovoľných
dražbách
b. osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 zákona o dobrovoľných
dražbách
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá
dražobník
vydražiteľovi predmet dražby v stave ako bol vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí. Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13 zákona o dobrovoľných dražbách, t. j. ide
o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať 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. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. 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 dražobník túto osobu
poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použiú ustanovenia §
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29 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách.
Pozn.: V zmysle § 29 ods. 5 zákona o dobrovoľných dražbách všetky náklady spojené s odovzdaním
a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč
nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto
náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní
s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ. Osoba
povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.
Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, 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 podla zákona č. 253/1998 Z.z.); v tomto prípade je
možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa tohto poučenia je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť
dražby podľa tohto poučenia sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba podľa § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách. 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 alebo 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 Košiciach, dňa 25.01.2019
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca
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