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K017487
Spisová značka: 37K/84/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Metrostav Slovakia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68,
824 77, Bratislava IČO: 47 144 190, právne zast.: Tomášek & partners, Advokátska kancelária so sídlom Rožňavská
2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so
sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, právne zast.: MATTOS LAW FIRM s.r.o.,
Advokátska kancelária so sídlom Zámocká 36, 811 01 Bratislava o návrhu veriteľa: PhDr. Peter Lamač, nar.: 12.03.
1974, trvale bytom Mandľová 1351/36, 900 42 Dunajská Lužná, štátny občan SR, právne zast.: JUDr. Jozef Pojdák
so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 30 849 551, na pristúpenie do konkurzného konania,
takto
rozhodol
Súd pripúšťa pristúpenie veriteľa: PhDr. Peter Lamač, nar.: 12.03. 1974, trvale bytom Mandľová 1351/36, 900 42
Dunajská Lužná, štátny občan SR, do konkurzného konania na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, vedeného pod sp. zn. 37K/84/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 20.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K017488
Spisová značka: 37K/84/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Metrostav Slovakia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68,
824 77, Bratislava IČO: 47 144 190, právne zast.: Tomášek & partners, Advokátska kancelária so sídlom Rožňavská
2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so
sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, právne zast.: MATTOS LAW FIRM s.r.o.,
Advokátska kancelária so sídlom Zámocká 36, 811 01 Bratislava o návrhu veriteľa: LP Promotion, s r.o., so sídlom
Uránová 2, 821 02 Bratislava, IČO: 36 658 197, právne zast.: JUDr. Jozef Pojdák so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 12,
900 29 Nová Dedinka, IČO: 30 849 551, na pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol

Súd pripúšťa pristúpenie veriteľa: LP Promotion, s r.o., so sídlom Uránová 2, 821 02 Bratislava, IČO:
36 658 197, do konkurzného konania na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25,
811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, vedeného pod sp. zn. 37K/84/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 20.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K017489
Spisová značka: 37K/26/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Start People s.r.o., so sídlom
Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35 726 768, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd priznáva správcovi: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25,
811 02 Bratislava, zn. správcu: S1629, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 7. 920,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 19.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K017490
Spisová značka: 37K/80/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: New Co., a.s., so sídlom Tomášikova 17, 821 02
Bratislava, IČO: 51 057 131, právne zast.: RASLEGAL, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Mostová 2, 811 02
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EUROPA SC ZV II., a.s., so sídlom Račianska 96,
831 02 Bratislava, IČO: 43 924 123, právne zast.: G.Lehnert, k.s., so sídlomBudova ORBIS, Rajská ul. Č. 7, 811 08
Bratislava, IČO: 31 347 762 o návrhu dlžníka na prerušenie konkurzného konania, takto
rozhodol
Súd prerušuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: EUROPA SC ZV II., a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02
Bratislava, IČO: 43 924 123, podľa § 16 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), na dobu 60 dní odo dňa právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K017491
Spisová značka: 4R/3/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: FRANCIS, a.s., so sídlom
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 45 506 388, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, značka správcu
S1240, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume
37.523,58 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.2.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K017492
Spisová značka: 4K/69/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Tomáš Galbavý, nar. 14. 03.
1989, bytom Tekovská Breznica 286, správcom konkurznej podstaty ktorého je UDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1680, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu Tomáš Galbavý, nar. 14. 03. 1989, bytom Tekovská Breznica 286, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola
čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská
Bystrica a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona
bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený
sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na
základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, ak rozhodnutie súdu prvého stupňa
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K017493
Spisová značka: 1NcKR/9/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Miloslava Andrášiková, nar. 21.08.1957, bytom Novohradská
996/10, 990 01 Veľký Krtíš, o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka Miloslava Andrášiková, nar. 21.08.1957, bytom Novohradská 996/10, 990 01 Veľký Krtíš.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K017494
Spisová značka: 1NcKR/44/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Ladislav Sókováč, nar. 13.11.1952, bytom Mieru 500/50, 984 01
Lučenec, o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka Ladislav Sókováč, nar. 13.11.1952, bytom Mieru 500/50, 984 01 Lučenec.
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
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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 21.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K017495
Spisová značka: 1NcKR/41/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Marian Šanta, nar. 19.02.1963, bytom Jesenského 2503/51, 960
01 Zvolen, o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka Marian Šanta, nar. 19.02.1963, bytom Jesenského 2503/51, 960 01 Zvolen.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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)
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 21.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K017496
Spisová značka: 5OdK/150/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Oláh, nar. 03. 02. 1981, trvale bytom
Chorepa 572/45, 985 05 Kokava nad Rimavicou, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Oláh, s
miestom podnikania Chorepa 572/45, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 47 082 437, zastúpený Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Rimavská Sobota,
Čerenčianska 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Oláh, nar. 03. 02. 1981, trvale bytom Chorepa 572/45,
985 05 Kokava nad Rimavicou, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Oláh, s miestom podnikania
Chorepa 572/45, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 47 082 437.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Kukučínova 6571,
960 01 Zvolen, IČO: 47 254 831, značka správcu S1719.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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 20.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K017497
Spisová značka: 5OdK/151/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš György, nar. 01. 08. 1992, trvale bytom
Obeckov 14, 991 05 Obeckov, zastúpený Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš György, nar. 01. 08. 1992, trvale bytom Obeckov 14, 991
05 Obeckov.
II.
III.
S1530.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
Ustanovuje správcu: Ing. Naďa Bôžiková, so sídlom Partizánska 15, 985 11 Halič, značka správcu

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 20.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K017498
Spisová značka: 5OdK/152/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Ostrolucký, nar. 15. 07. 1957, trvale bytom
Uľanská cesta 6166/162, 974 01 Banská Bystrica - Uľanka, korešpondenčná adresa: Majerská cesta 36, 974 01
Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Ostrolucký - KARATE - REIKI - DO, s miestom
podnikania Uľanská cesta 6166/162, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 34 256 270, zastúpený Centrom právnej pomoci,
so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974
01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Ostrolucký, nar. 15. 07. 1957, trvale bytom Uľanská cesta
6166/162, 974 09 Banská Bystrica - Uľanka, korešpondenčná adresa: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Ostrolucký - KARATE - REIKI - DO, s miestom podnikania Uľanská cesta
6166/162, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 34 256 270.
II.
III.
S1140.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
Ustanovuje správcu: JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu

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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K017499
Spisová značka: 5OdK/153/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Micová Gondová, nar. 06. 01. 1971, trvale
bytom Imatra 2450/2, 960 01 Zvolen, zastúpený Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta Micová Gondová, nar. 06. 01. 1971, trvale bytom Imatra
2450/2, 960 01 Zvolen.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ivan Kotleba, so sídlom Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S519.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 20.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
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K017500
Spisová značka: 5OdK/154/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Gašparík, nar. 11. 04. 1985, trvale bytom
Ul. 9. mája 50, 977 03 Brezno, zastúpený Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Gašparík, nar. 11. 04. 1985, trvale bytom Ul. 9. mája 50,
977 03 Brezno.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Alena Gregorová, so sídlom Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1347.
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.
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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
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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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 20.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K017501
Spisová značka: 4OdK/180/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Dunko, nar. 13. 07. 1978, trvale bytom
Dolná Ždaňa 167, 966 01 Hliník 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.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Dunko, nar. 13. 07. 1978, trvale bytom Dolná Ždaňa 167,
966 01 Hliník nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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značka správcu: S1795.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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 21.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K017502
Spisová značka: 4OdK/162/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Pustaj, nar. 30. 08. 1955, trvale bytom
Predné Halny 1881/43, 977 01 Brezno; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Pustaj, s miestom
podnikania Predné Halny 1881/43, 977 01 Brezno, IČO: 44 084 196, 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: Stanislav Pustaj, nar. 30. 08. 1955, trvale bytom Predné Halny
1881/43, 977 01 Brezno; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Pustaj, s miestom podnikania
Predné Halny 1881/43, 977 01 Brezno, IČO: 44 084 196.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu: S1540.
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
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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,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
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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,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 21.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K017503
Spisová značka: 1NcKR/3/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Anna Petrincová, nar. 16.02.1955, bytom Stožok 170, 962 12
Detva, o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka Anna Petrincová, nar. 16.02.1955, bytom Stožok 170, 962 12 Detva.
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
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svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 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)
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 21.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K017504
Spisová značka: 4K/7/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Remeda s.r.o., so sídlom
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 586 647, správcom ktorého je spoločnosť Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, značka správcu S1240, o
návrhu správcu, takto
rozhodol
Súd určuje, že na podanie veriteľa Kofola a.s., so sídlom Rajecká Lesná č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, IČO: 36 319
198, doručená správcovi konkurznej podstaty dňa 17. 12. 2018 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K017505
Spisová značka: 1K/57/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Marian Šimko nar.
12.06.1964, trvale bytom Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen, správcom konkurznej podstaty ktorého je spoločnosť
Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen, IČO: 45 462 801, značka
správcu S1433, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu Marian Šimko nar. 12.06.1964, trvale bytom Mojmírová 8332/10, 960 01
Zvolen, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola
čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská
Bystrica a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona
bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený
sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na
základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, ak rozhodnutie súdu prvého stupňa
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K017506
Spisová značka: 4K/33/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Hajtovky,
s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174, správcom konkurznej podstaty ktorého je
spoločnosť KASATKIN Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 382
888, značka správcu S 1812, o návrhu správcu na vydanie neodkladného opatrenia, takto
rozhodol
Súd návrh správcu na nariadenie neodkladného opatrenia z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. (§ 203 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K017507
Spisová značka: 26OdK/78/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Boleslav Hrabinský, narodený: 25.07.1972, bytom: Študentská
271/12, 040 01 Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Boleslav Hrabinský, narodený: 25.07.1972, bytom: Študentská
271/12, 040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Boleslav Hrabinský, narodený: 25.07.1972, bytom: Študentská 271/12, 040 01 Košice
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 1131/4, 040 01
Košice, zn. správcu: S1566.
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. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 1131/4,
040 01 Košice, zn. správcu: S1566; 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. D14-306/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 1131/4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1566; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 21.2.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K017508
Spisová značka: 26OdK/79/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr. Jana Merkovská, narodená: 07.06.1982, bytom: Okružná
ulica 63/115, 076 64 Zemplínska Teplica, podnikajúca pod obchodným menom: Jana Merkovská, s miestom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podnikania: Okružná 63/115, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 43 622 810, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 18.08.2018, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Jana Merkovská, narodená: 07.06.1982, bytom: Okružná
ulica 63/115, 076 64 Zemplínska Teplica.
II.
Zbavuje dlžníka: Mgr. Jana Merkovská, narodená: 07.06.1982, bytom: Okružná ulica 63/115, 076 64
Zemplínska Teplica 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 Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1354.
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 Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1354; 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. D14-312/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1354; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 21.2.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K017509
Spisová značka: 26OdK/80/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Zuzana Hrehorová, narodená: 14.2.1972, bytom:
Varšavská 2483/3, 040 13 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Zuzana Hrehorová - AMG, s miestom
podnikania: Beniakovce 145, 044 42 Beniakovce, IČO: 43 300 553, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
25.09.2013, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
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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. D14-308/2019 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 21.2.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K017510
Spisová značka: 30OdK/38/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Jaščegová, narodená: 14.02.1973, bytom: Jarná
185/7, 076 43 Čierna nad Tisou, 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: Silvia Jaščegová, narodená: 14.02.1973, bytom: Jarná 185/7,
076 43 Čierna nad Tisou.
II.
Zbavuje dlžníka: Silvia Jaščegová, narodená: 14.02.1973, bytom: Jarná 185/7, 076 43 Čierna nad
Tisou, 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. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1275.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075
01 Trebišov, zn. správcu: S1275; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
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XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-261/2019 na účet správcu:
Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1275; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
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voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
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17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 21.2.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K017511
Spisová značka: 30OdK/39/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Slavomír Horváth, narodený: 06.02.1989, bytom:
Kokšovská 139/72, 044 13 Valaliky - Bernátovce, 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: Slavomír Horváth, narodený: 06.02.1989, bytom: Kokšovská
139/72, 044 13 Valaliky - Bernátovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Slavomír Horváth, narodený: 06.02.1989, bytom: Kokšovská 139/72, 044 13 Valaliky Bernátovce, 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. D14-259/2019 na účet správcu:
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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 21.2.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K017512
Spisová značka: 32K/20/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CARGO - V s.r.o., so sídlom M. R.
Štefánika 4191/53, 940 65 Nové Zámky, IČO: 44 043 961, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom
kancelárie správcu Mostná 13, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie správcu Mostná 13, 949 01 Nitra, z funkcie
správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Nitra dňa 19.2.2019
PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová, vyšší súdny úradník
K017513
Spisová značka: 32K/16/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
MM ENERG, s.r.o. " v
konkurze" so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO:
45 603 553, ktorého správcom je HMG
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, o určení paušálnej odmeny odvolaného
správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a odvolanému správcovi Mgr. Ladislav Barát, sídlo kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra,
paušálnu odmenu v sume 7 920,00 eur.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet odvolaného správcu Mgr. Ladislav Barát,
sídlo kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra časť paušálnej odmeny v sume 1 500,00 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 35/2018 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od 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 20.2.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K017514
Spisová značka: 32OdK/10/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Erik Blaško, nar. 5.8.1973, bytom Rýnska 152/9, 949 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

46

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

Nitra, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Erik Blaško, nar. 5.8.1973, bytom Rýnska 152/9, 949 01 Nitra.

II.

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

III.

Ustanovuje správcu JUDr. Marek Ďuran, sídlo kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka S1409.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Erik Blaško, nar. 5.8.1973, bytom Rýnska 152/9, 949 01 Nitra,
aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa §
29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v
tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Erik Blaško, nar. 5.8.1973, bytom Rýnska 152/9, 949 01 Nitra tak, že ho zbavuje
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Erik Blaško, nar. 5.8.1973, bytom Rýnska 152/9, 949 01 Nitra, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku
patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.2.2019 vedený pod položkou registra D14 - 82/2019,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
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ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
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poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.2.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K017515
Spisová značka: 5OdK/79/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Alexej Čech, nar.: 11.10.1978, trvale
bytom Severná 23, 083 01 Sabinov, správcom ktorého je JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Ivany
Križovej Červenákovej, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 30.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 163/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017516
Spisová značka: 5OdK/78/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Martin Kaleja, nar.: 24.02.1991,
trvale bytom Slánska 182/30, 082 22 Ostrovany, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Prvá
arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364 preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 30.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka 164/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017517
Spisová značka: 5OdK/77/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Radoslav Kmec, nar.: 04.01.1980,
trvale bytom Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Lenky
Jamnickej, so sídlom kancelárie Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
vo výške 500,- EUR zložený dňa 29.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 174/2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017518
Spisová značka: 5OdK/76/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Alena Grundzová, nar.: 31.01.1980,
trvale bytom Študentská 1467/30, 069 01 Snina, správcom ktorého je JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom
kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Sone
Surmovej, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
vo výške 500,- EUR zložený dňa 29.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 176/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017519
Spisová značka: 5OdK/75/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Matúš Maxin, nar.: 01.08.1988,
trvale bytom 086 14 Beloveža 250, podnikajúci pod obchodným menom Matúš Maxin, s miestom podnikania 086 14
Beloveža 250, IČO: 51 329 379, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45,
080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Ľuby
Berezňaninovej, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 29.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 177/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017520
Spisová značka: 5OdK/74/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Zuzana Dreveniaková, nar.:
08.04.1965, trvale bytom 086 36 Varadka 64, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Jany
Čepčekovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 29.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 170/2019.
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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017521
Spisová značka: 5OdK/769/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Valéria Giňová, nar.: 04.03.1988,
trvale bytom Slánska 186/29, 082 22 Ostrovany, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Daniela
Finka, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
vo výške 500,- EUR zložený dňa 19.12.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1680/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017522
Spisová značka: 5OdK/810/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ľuboš Sivák, nar.: 18.06.1984,
trvale bytom 090 05 Krajná Bystrá 68, podnikajúci pod obchodným menom Ľuboš Sivák STELA, s miestom
podnikania 090 05 Krajná Bystrá 68, IČO: 46 527 818, správcom ktorého je JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Ing.
Jozefa Sitka, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 31.12.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1787/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017523
Spisová značka: 5OdK/73/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Milan Alexovič, nar.: 28.05.1954,
trvale bytom 090 11 Dubová 81 správcom ktorého je
1. oddlžovacia k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01
Prešov, IČO: 51 325 756, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu 1. oddlžovacia
k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 51 325 756 preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 29.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 172/2019.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017524
Spisová značka: 5OdK/103/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Šalata, nar.: 11.02.1955, trvale bytom 067 31
Udavské 401 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Šalata, nar.: 11.02.1955, trvale bytom 067 31 Udavské
401,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
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Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
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K017525
Spisová značka: 5OdK/102/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emília Šalatová, nar.: 16.11.1954, trvale bytom 067 31
Udavské 401 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emília Šalatová, nar.: 16.11.1954, trvale bytom 067 31 Udavské
401,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017526
Spisová značka: 5OdK/101/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dávid Dužda, nar.: 18.05.1982, trvale bytom Festivalova
135/14, 089 01 Svidník zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
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I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dávid Dužda, nar.: 18.05.1982, trvale bytom Festivalova 135/14,
089 01 Svidník,
II.
ustanovuje správcu: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie 094 31 Remeniny 112, IČO:
51 439 441,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
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ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017527
Spisová značka: 5OdK/100/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Duždová, nar.: 14.01.1987, trvale bytom Festivalova
135/14, 089 01 Svidník zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Petra Duždová, nar.: 14.01.1987, trvale bytom Festivalova
135/14, 089 01 Svidník,
II.
Topľou,

ustanovuje správcu: JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
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prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K017528
Spisová značka: 2OdK/68/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jolana Balogová, nar. 17.05.1971, Podskalka 5902/90,
066 01 Humenné, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080
01 Prešov, ktorého správcom je: JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, Poprad
058 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jozef
Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, Poprad 058 01 preddavok vo výške 500,- eur zložený
dňa 28.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 152/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017529
Spisová značka: 2OdK/67/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radomír Slamený, nar. 08.10.1977, Čergovská 7258/24,
080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Radomír Slamený, IČO: 46643877, s miestom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

59

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

podnikania Čergovská 7258/24, 08001 Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom
kancelárie Slovenská 40, 080 01 Prešov, ktorého správcom je: JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie
Masarykova 16, Prešov 08001, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Peter
Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, Prešov 08001 preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 28.01.2019
na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 145/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017530
Spisová značka: 2OdK/66/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Darina Kurtiková, nar. 25.04.1961, Komenského 672/27,
068 01 Medzilaborce, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Humenné, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066
01 Humenné, ktorého správcom je: Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, Vranov
nad Topľou 09301, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Konkurz &
reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, Vranov nad Topľou 09301 preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 28.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 151/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017531
Spisová značka: 2OdK/65/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Lušňák, nar. 13.10.1979, Krížovany 95, 082 33,
Krížovany, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Lušňák, IČO: 41880935, s miestom podnikania
08233 Krížovany 95, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40,
080 01 Prešov, ktorého správcom je: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080
01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mgr.
Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080 01, Prešov 080 01 preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 25.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 144/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017532
Spisová značka: 2OdK/64/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Hajdučak, nar. 11.10.1982, Obec Topoľovka 067
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45, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Humenné, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné,
ktorého správcom je: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, Prešov 080
01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Slovenská
konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, Prešov 080 01 preddavok vo výške 500,eur zložený dňa 25.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
142/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017533
Spisová značka: 2OdK/63/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Čurejová, nar. 24.12.1992, Podsadek 1206/101, 064
01 Stará Ľubovňa, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40 080
01 Prešov, ktorého správcom je: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie Remeniny 112, Remeniny
09431, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu PILÁT
Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie Remeniny 112, Remeniny 09431 preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 25.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 139/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017534
Spisová značka: 2OdK/62/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Dužda, nar. 25.07.1977, Ostrovany 231, 082 22
Ostrovany, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Dužda, IČO: 44073615, s miestom podnikania 08222
Ostrovany 231, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40 080 01
Prešov, ktorého správcom je: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, Kežmarok 060 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Prvá arbitrážna
k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, Kežmarok 060 01 preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
25.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 140/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017535
Spisová značka: 2OdK/61/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Magdaléna Pompová, nar. 15.02.1981, Gerlachovská
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104/69, 060 01 Malý Slavkov, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie
Slovenská 40 080 01 Prešov, ktorého správcom je: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1,
Humenné 066 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Ing.
Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, Humenné 066 01 preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
25.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 135/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017536
Spisová značka: 2OdK/60/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Bendiková, nar. 25.09.1987, Hložská 253/30, 082
32 Svinia, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40 080 01
Prešov, ktorého správcom je: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Daniel
Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066 01 preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
25.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 134/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017537
Spisová značka: 2OdK/822/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Grivalská, nar. 21.10.1988, Štúrova 580/171, 061 01
Spišská Stará Ves, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080
01 Prešov, ktorého správcom je: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarková 89, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Oľga
Michalíková, so sídlom kancelárie Jarková 89, 080 01 Prešov preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 31.12.2018
na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1793/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017538
Spisová značka: 2OdK/102/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Zdenka Krausová, nar. 18.09.1961, Budovateľská
1437/8, 069 01 Snina, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066
01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
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rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Zdenka Krausová, nar. 18.09.1961, Budovateľská 1437/8,
069 01 Snina,
II.
ustanovuje správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova
9, Prešov 080 01,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017539
Spisová značka: 2OdK/101/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Ferencová, nar. 08.02.1974, Rovné 119, 090 16
Rovné, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 102, 089 01
Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Renáta Ferencová, nar. 08.02.1974, Rovné 119, 090 16 Rovné,

II.
059 51,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, Poprad - Matejovce
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III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017540
Spisová značka: 40OdK/55/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Valéria Rybianska, nar. 13.9.1967, trvale bytom Bojnická
cesta 591/45, 972 17 Kanianka, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Valéria Rybianska, nar. 13.9.1967, trvale bytom Bojnická cesta 591/45, 972
17 Kanianka.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA so sídlom kancelárie Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1227.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
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rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 170/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017541
Spisová značka: 40OdK/62/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jozef Mozol, nar. 11.6.1963, trvale bytom 957 01 Bánovce
nad Bebravou, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jozef Mozol, nar. 11.6.1963, trvale bytom 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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II. Ustanovuje správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 36832006, značka správcu S1220.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 175/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017542
Spisová značka: 40OdK/63/2019
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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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Michal Mikas, nar. 2.2.1982, trvale bytom 018 54 Slavnica
250, 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 Michal Mikas, nar. 2.2.1982, trvale bytom 018 54 Slavnica 250.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1562.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 173/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
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pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017543
Spisová značka: 40OdK/64/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Martina Pecušová, nar. 17.8.1982, trvale bytom Centrum
II. 99/67, 018 41 Dubnica nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Martina Pecušová, nar. 17.8.1982, trvale bytom Centrum II. 99/67, 018 41
Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice,
značka správcu S172.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 179/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
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insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
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,
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pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
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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 20.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017544
Spisová značka: 38OdS/2/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Katarína Minarovičová, rod. Hrozenská, nar. 20.02.1955,
trvale bytom Športovcov 89/4, 956 18 Bošany, pr. zast. advokátom Mgr. René Nguyen so sídlom Moyzesova 471/1,
958 01 Partizánske, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
Návrh dlžníka Katarína Minarovičová, rod. Hrozenská, nar. 20.02.1955, trvale bytom Športovcov 89/4, 956 18
Bošany na určenie splátkového kalendára sa odmieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K017545
Spisová značka: 38K/11/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči navrhovateľovi - dlžníkovi obchodnej
spoločnosti LADAS BM, s. r. o. so sídlom 913 05 Ivanovce 180, IČO 36 330 078, ktorého predbežným správcom bola
JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o
nespotrebovanom preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - dlžníkovi obchodnej spoločnosti LADAS BM, s. r. o. so sídlom 913 05 Ivanovce 180, IČO 36 330
078, sa v r a c i a nevyplatená časť preddavku vo výške 1114,30 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
navrhovateľovi - dlžníkovi obchodnej spoločnosti LADAS BM, s. r. o. so sídlom 913 05 Ivanovce 180, IČO 36 330
078, nevyplatenú časť preddavku vo výške 1114,30 eura evidovaného pod položkou reg. D19 12/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K017546
Spisová značka: 38OdK/61/2019
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Dominika Stránska, rod. Marušincová, nar. 12.10.1991,
trvale bytom Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčín so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Dominika Stránska, rod. Marušincová, nar. 12.10.1991, trvale bytom
Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1395.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Matúš
Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, 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 161/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
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pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K017547
Spisová značka: 38OdK/62/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Viliam Barta, nar. 09.04.1959, trvale bytom Látkovce 443,
957 01 Bánovce nad Bebravou - Uhrovec, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčín so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Viliam Barta, nar. 09.04.1959, trvale bytom Látkovce 443, 957 01 Bánovce
nad Bebravou - Uhrovec.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1394.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, 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
174/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
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insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
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,
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pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
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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 21.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K017548
Spisová značka: 38OdK/63/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Dušan Fraňo, nar. 03.06.1968, trvale bytom Nové Mesto
nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčín so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Dušan Fraňo, nar. 03.06.1968, trvale bytom Nové Mesto nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1369.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. Katarína
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 176/2019.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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
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výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
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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 21.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K017549
Spisová značka: 38OdK/64/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Martin Herák, nar. 12.11.1992, trvale bytom
Hviezdoslavova 988/35, 916 21 Čachtice, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčín so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Martin Herák, nar. 12.11.1992, trvale bytom Hviezdoslavova 988/35, 916 21
Čachtice.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
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konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Lukáš Tyko
so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku
zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 177/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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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 21.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K017550
Spisová značka: 22OdK/569/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Peter Radič, nar. 9.12.1982, trvale bytom 913 33
Horná Súča 253, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01
Trenčín, značka správcu S1531, o určenie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava označené ako „Prihláška do
konkurzu“ zo dňa 12.2.2019 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2019
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K017551
Spisová značka: 40OdK/65/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Martin Pospíšil, nar. 18.9.1966, trvale bytom Armádna
777/4, 911 01 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Trenčíne, so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
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I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Martin Pospíšil, nar. 18.9.1966, trvale bytom Armádna 777/4, 911 01
Trenčín.
II. Ustanovuje správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. so sídlom kancelárie Tatranská 300/8, 017 01 Považská
Bystrica, IČO 48 003 506, značka správcu S1765.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 178/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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K017552
Spisová značka: 40OdK/66/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ivana Ševčíková, nar. 27.7.1989, trvale bytom 018 41
Dubnica nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Trenčíne, so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ivana Ševčíková, nar. 27.7.1989, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1452.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 171/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017553
Spisová značka: 40OdK/67/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Daniela Mareková, nar. 25.9.1963, trvale bytom 911 01
Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne, so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Daniela Mareková, nar. 25.9.1963, trvale bytom 911 01 Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 188/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
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
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vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.

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

101

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

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 21.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017554
Spisová značka: 40OdK/68/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jozef Kačáni, nar. 29.7.1968, trvale bytom Tehelná ulica
1806/63, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne, so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jozef Kačáni, nar. 29.7.1968, trvale bytom Tehelná ulica 1806/63, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka
správcu S373.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
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výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 189/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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,
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 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 21.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017555
Spisová značka: 40OdK/69/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jaroslav Ševčík, nar. 30.9.1979, trvale bytom 018 41
Dubnica nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Trenčíne, so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Ševčík, nar. 30.9.1979, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1427.
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
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okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 181/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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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 21.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017556
Spisová značka: 40OdK/70/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Katarína Bočejová, nar. 3.12.1977, trvale bytom SNP
7/15, 018 51 Nová Dubnica, 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 Katarína Bočejová, nar. 3.12.1977, trvale bytom SNP 7/15, 018 51 Nová
Dubnica.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1265.
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.

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

108

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 186/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 21.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017557
Spisová značka: 40OdK/71/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslav Minárik, nar. 1.4.1963, trvale bytom Beckovská
2317/9, 911 01 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne, so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miroslav Minárik, nar. 1.4.1963, trvale bytom Beckovská 2317/9, 911 01
Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S628.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 184/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017558
Spisová značka: 25OdK/19/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Kacsi, narodený 08.09.1967, trvale bytom 908 63
Radošovce 334, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tibor Kacsi, narodený 08.09.1967, trvale bytom 908 63
Radošovce 334.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín, IČO: 42
295 068, značka správcu S1663.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
13.02.2019, vedený pod položkou registra 61/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
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
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zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.2.2019
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K017559
Spisová značka: 25OdK/20/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Szabó, narodený 29.12.1972, trvale bytom
Družstevná 386/18, 927 00 Šaľa, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Szabó, narodený 29.12.1972, trvale bytom Družstevná
386/18, 927 00 Šaľa.
II.
Ustanovuje správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 5931/80, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 48 003 506, značka správcu: S1765.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
14.02.2019, vedený pod položkou registra 63/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.2.2019
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K017560
Spisová značka: 36OdK/19/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Judita Popluhárová, narodená 06.01.1978, trvale bytom
Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa-Veča, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Judita Popluhárová, narodená 06.01.1978, trvale bytom
Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa-Veča.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie Robotnícka 79, 905 01 Senica, IČO: 47
050 101, značka správcu: S1148.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
14.02.2019, vedený pod položkou registra 62/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
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Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.2.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K017561
Spisová značka: 36OdK/20/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jarmila Slováková, narodená 03.08.1958, trvale bytom
Ľudovíta Štúra 209/20, 922 42 Madunice, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jarmila Slováková, narodená 03.08.1958, trvale bytom Ľudovíta
Štúra 209/20, 922 42 Madunice.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046
966, značka správcu S1477.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
14.02.2019, vedený pod položkou registra 64/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
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Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

126

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.2.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K017562
Spisová značka: 36OdK/21/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Simona Bielková, narodená 25.10.1990, trvale bytom
Sídlisko 9.mája 319/1, 922 03 Vrbové, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Simona Bielková, narodená 25.10.1990, trvale bytom Sídlisko
9.mája 319/1, 922 03 Vrbové.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica,
IČO: 34 048 529, značka správcu: S1263.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.

Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
14.02.2019, vedený pod položkou registra 66/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
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neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.2.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K017563
Spisová značka: 4K/4/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Hammerle, nar. 28.8. 1952,
bytom Bajzova 2420/35, 010 01 Žilina, uznesením 4K/4/2015-121 zo dňa 21.1. 2019 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12.2. 2019.
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Okresný súd Žilina dňa 21.2.2019
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K017564
Spisová značka: 3K/11/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: TWR Business s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, IČO:
50 015 486, zastúpeného: Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Barát, s.r.o., Školská 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 868
639, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SHARON STONE s.r.o., so sídlom Bytča - Hrabové 1, 014
01 Bytča - Hrabové, IČO: 31 630 405, zastúpeného: JUDr. Branislav Samec, advokát, Národná 15, 010 01 Žilina,
takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: SHARON STONE s.r.o., so sídlom Bytča - Hrabové 1, 014
01 Bytča - Hrabové, IČO: 31 630 405.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Insolvency Management Group k.s., so sídlom kancelárie M. R.
Štefánika 73, 010 01 Žilina, IČO: 51 067 820.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa
prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na
webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
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spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K017565
Spisová značka: 1K/21/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Martin Kruppa, nar. 05.08.1974,
bytom Krmeš 229, 032 13 Vlachy (do 28.11.2017 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Martin Kruppa - Projekt
Management, Krmeš 229, 032 13 Vlachy, IČO: 41 629 124), správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, PhD. so
sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie po zrušení
konkurzu, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Vladimíra Hericha, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
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Okresný súd Žilina dňa 20.2.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K017566
Spisová značka: 3K/24/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Alojz Marček, nar. 12.11.1962, 034 96
Komjatná 385, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01
Ružomberok, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie po zrušení konkurzu, takto

rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Vladimíra Hericha, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 20.2.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K017567
Spisová značka: 9OdK/55/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Mária Bartošová, nar. 13.08.1984, bytom Sasinkova
605/29, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Bartošová, nar. 13.08.1984, bytom Sasinkova 605/29,
010 01 Žilina.
II.
Turany.

Ustanovuje správcu: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
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konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom
kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53 Turany a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 14.02.2019 a vedený pod položkou registra
290/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
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vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s 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
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zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K017568
Spisová značka: 9OdK/56/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Martin Pačaj, nar. 13.05.1978, bytom Hlboké
3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie, do 09.11.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Martin
Pačaj, s miestom podnikania Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 886 304, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom
Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Pačaj, nar. 13.05.1978, bytom Hlboké 3570/32, 031 01
Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie.
II.

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

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom
kancelárie Obežná 8563/2, 010 01 Žilina a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 14.02.2019 a vedený pod položkou registra
306/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
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29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K017569
Spisová značka: 9OdK/57/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Jozef Balogh, nar. 17.12.1986, bytom Bambusky
5838/11, 036 01 Martin, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Balogh, nar. 17.12.1986, bytom Bambusky 5838/11, 036
01 Martin.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, IČO:
37 908 111.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
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pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu JUDr. Alena Balážová, so sídlom
kancelárie Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, IČO: 37 908 111 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila
správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 14.02.2019 a vedený pod
položkou registra 299/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
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rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Žilina dňa 21.2.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K017570
Spisová značka: 9OdK/58/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Ivana Balážová, nar. 13.08.1982, bytom
Bratislavská 511/38, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivana Balážová, nar. 13.08.1982, bytom Bratislavská 511/38,
010 01 Žilina.
II.
070 856.

Ustanovuje správcu: Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 42

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Ing. Elena Fioleková, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 42 070 856 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila
správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 14.02.2019 a vedený pod
položkou registra 294/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
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voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K017571
Spisová značka: 9OdK/59/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Monika Šindléryová, nar. 26.10.1976, bytom
Liptovská Štiavnica, 034 01 Ružomberok, adresa na doručovanie Bystrická cesta 56, 034 01 Ružomberok,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Šindléryová, nar. 26.10.1976, bytom Liptovská
Štiavnica, 034 01 Ružomberok.
II.
333 908.

Ustanovuje správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila
správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 14.02.2019 a vedený pod
položkou registra 287/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
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povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
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k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K017572
Spisová značka: 9OdK/60/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Róbert Štefaničák, nar. 03.08.1978, bytom 010 01
Žilina, adresa na doručovanie B. S. Timravy 10, 010 08 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Róbert
Štefaničák, s miestom podnikania Vojtecha Tvrdého 784/5, 010 01 Žilina, IČO: 43 209 670, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline,
Národná 34, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Štefaničák, nar. 03.08.1978, bytom 010 01 Žilina,
podnikajúceho pod obchodným menom Róbert Štefaničák, s miestom podnikania Vojtecha Tvrdého 784/5, 010 01
Žilina, IČO: 43 209 670.
II.
Ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022
01 Čadca, IČO: 48 143 448.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
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„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so
sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, IČO: 48 143 448 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina,
aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 15.02.2019 a vedený
pod položkou registra 316/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
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prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K017573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FinSurvey, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievozská 10 / 0, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 401 340
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/83/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/83/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LEGAL RECOVERY, k. s. správca úpadcu: FinSurvey, s.r.o., so sídlom Prievozská 10, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 401 340, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 120301/B, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/83/2018, týmto v zmysle ustanovenia §34
ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.04.2019 o 11:00 hod, v sídle kancelárie správcu na adrese: Palárikova 14,
811 04 Bratislava. Prezentácia veriteľov sa uskutoční od 10:30 hod.
Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze;
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
Voľba zástupcu veriteľov;
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia §36 ZKR;
Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má najmä veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze zistená
čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia sa pri prezentácii preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie
starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

V Bratislave, dňa 18.02.2019

LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Majling- komplementár

K017574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovarík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolískova 2993 / 2, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1978
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/355/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/355/2018
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1267,
ako správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Kovarík, trvale bytom Kolískova 2993/2, 841 05 Bratislava,
dátum narodenia 10.06.1978, týmto ponúka podľa §167p ZKR v spojení s §167q ods. 3 ZKR na predaj ako súbor
nasledovné iné majetkové hodnoty v druhom ponukovom konaní:

Dôvod
Deň
zápisu
zapísania
majetku
do
majetku
súpisu
súpisu
23.11.2018

23.11.2018

do

Popis

Register

Súpisová hodnota v
€

Obchodný podiel o veľkosti (10% základného imania v sume 20 registrácia: C 41907 384,14 €
§ 167h ods. 1 000 ,- Kč,) splatená časť je 10 000,- Kč obchodnej spoločnosti vedená u Krajského Na
základe
ZKR
Y2K CZ s.r.o, so sídlom: Libušino údolí 501/90, Pisárky, 623 00 soudu v Brně
kurzového
lístka
Brno Identifikačné číslo: 26291304
ECB 21.11.2018
Obchodný podiel o veľkosti 25% základného imania v sume 25 registrácia: C 5843 960,36 €
§ 167h ods. 1 000 ,- Kč, obchodnej spoločnosti STROJMONTA s.r.o, so sídlom: vedená u Krajského Na
základe
ZKR
Libušino údolí 501/90, Pisárky, 623 00 Brno, Identifikačné číslo: soudu v Brně
kurzového
lístka
46343415
ECB 21.11.2018

Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 28.11.2018, pod č. 229/2018, K091010.

Ponuku na kúpu uvedeného majetku môže záujemca podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku na adrese kancelárie Správcu. Ak posledný
deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň.
Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu v určenej lehote. Prihliada sa ďalej iba na tie ponuky, kde
bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený
vo VÚB, a.s., IBAN: SK11 0200 0000 0040 4527 1259. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky
poplatky spojené s prevodom) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.

Bližšie informácie možno získať telefonicky na čísle 0917 515 846 alebo mailom na kancelaria@akpospisil.sk.

Pre identifikovanie záujemcu pri platbe na bankový účet do poznámky uveďte označenie záujemcu (meno,
priezvisko, dátum narodenia / názov spoločnosti, IČO) a značku:
Obchodný podiel súbor 8OdK/355/2018

V Bratislave, dňa 22.02.2019
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty
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K017575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka Wolkrova 37, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1956
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/82/2017 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/82/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1267,
ako správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Petrík, nar. 02.10.1956, Wolkrova 37, 851 01 Bratislava, týmto
ponúka podľa §167p ZKR v spojení s §167q ods. 3 ZKR na predaj nasledovný súbor majetku v druhom
ponukovom konaní:

Deň
zápisu Dôvod zapísania
Register,
kde
sa Súpisová
Popis
majetku do súpisu majetku do súpisu
eviduje
hodnota v €
Obchodný podiel o veľkosti 85% základného imania obchodnej
Okresný súd Nitra,
spoločnosti KONTAJ, s.r.o., so sídlom: Odbojárov 294/10,
07.01.2019
§ 167h ods. 1 ZKR
oddiel: Sro, vložka č. 5644 €
Tovarníky 955 01, IČO: 36 553 450
13972/N
Základné imanie: 6640 EUR

Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 10.01.2019, pod č. 7/2019, K002506. Ponuku na kúpu
uvedeného majetku môže záujemca podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku na adrese kancelárie Správcu. Ak posledný deň lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuka musí byť doručená
do kancelárie správcu v určenej lehote. Prihliada sa ďalej iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK84 0200 0000
0040 4525 9954. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä poplatky s prevodom spojené) v plnom rozsahu
znáša nadobúdateľ.

Bližšie informácie možno získať telefonicky na čísle 0917 515 846 alebo mailom na kancelaria@akpospisil.sk.

Pre identifikovanie záujemcu pri platbe na bankový účet do poznámky uveďte označenie záujemcu a značku:
Obchodný Podiel 37OdK/82/2017.

V Bratislave, dňa 22.02.2019
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K017576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Klobušický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polkoráby 446/5, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 568 629
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/22/2019 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/22/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 6.2.2019 pod č. k. 37OdK/22/2019, súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr. Ivan Mojžiš.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 2019/30 zo dňa 12.2.2019
Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 37OdK/22/2019,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v mieste
dočasného sídla správcu na adrese Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 9:00 – 12:00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu
office@judrmojzis.sk alebo telefonicky na čísle 02/55 56 32 54.

JUDr. Ivan Mojžiš, správca

K017577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Klobušický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polkoráby 446/5, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 568 629
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/22/2019 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/22/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 6.2.2019 pod č. k. 37OdK/22/2019, súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr. Ivan Mojžiš.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 2019/30 zo dňa 12.2.2019
Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 37OdK/22/2019,
týmto oznamuje, že v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2104 0733 , vedený v Tatrabanka a.s..
V
zmysle
ust.
§
32
ods.
7
a) bolo podané na predpísanom tlačive a

ZKR

popretie

pohľadávky

veriteľom

je

účinné,

ak:

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Ivan Mojžiš, správca

K017578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Šomogyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivničná 2445/7A, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 468 643
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/26/2019 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/26/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 5.2.2019 pod č. k. 8OdK/26/2019,, súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr. Ivan Mojžiš.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 2019/29 zo dňa 11.2.2019
Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 8OdK/26/2019,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v mieste
dočasného sídla správcu na adrese Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 9:00 – 12:00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu
office@judrmojzis.sk alebo telefonicky na čísle 02/55 56 32 54.

JUDr. Ivan Mojžiš, správca

K017579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Šomogyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivničná 2445/7A, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 468 643
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/26/2019 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/26/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 5.2.2019 pod č. k. 8OdK/26/2019,, súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr. Ivan Mojžiš.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 2019/29 zo dňa 11.2.2019

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 8OdK/26/2019,
týmto oznamuje, že v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2104 0733 , vedený v Tatrabanka a.s..
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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veriteľom

je

účinné,

ak:

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

JUDr. Ivan Mojžiš, správca

K017580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Choreň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
OÚ MČ BA-Nové Mesto 10, 831 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 36, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/222/2018/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/222/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle §167v zákona o konkurze a reštrukturalizácii , nakoľko správca zistil, že konkurzné konanie nepokryje
ani náklady konkurzu končí konkurz dlžníka Juraja Choreňa, nar. 24.12.1967, pobyt OÚ MČ Bratislava Nové
Mesto.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje.
JUDr.Viola Dudáková
správca

22.02.2019

K017581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Frankovits
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 1350/24, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.5.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 36, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/346/2018/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/346/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle §167v zákona o konkurze a reštrukturalizácii , nakoľko správca zistil, že konkurzné konanie nepokryje
ani náklady konkurzu končí konkurz dlžníka Vladimíra Frankovitsa,, nar. 6.5.1966, bytom Vajnorská 24,Bratislava
.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje.

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

22.02.2019

K017582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Miškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Segnáre 1528/2, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/407/2018 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/407/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava nesprávnosti:
V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka: Milan Miškovič bol v obchodnom vestníku č. 38/2019 zo dňa
22. 02. 2019 zverejnený pod K016298 oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov ako
účastníkov konania zaniklo, pričom bola nesprávne uvedená spisová značka správcovského a súdneho spisu.
Správca týmto opravuje spisovú značku správcovského spisu nasledovne: 37OdK/407/2018 S1616 a
spisovú značku súdneho spisu naslkedovne: 37OdK/407/2018.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K017583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/35/2019 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/35/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, správca úpadcu Peter Baláž, nar.
08.09.1967, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava, v konkurze vyhlásenom uznesením
Okresného súdu Bratislava I č.k. 37OdK/35/2019-11, zo dňa 07.02.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
33/2019 dňa 15.02.2019, oznamujem, že do správcovského spisu sp. zn. 37OdK/35/2019 S180 možno nahliadnuť
v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň od 10:00 hod do 15:00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo emailom na adrese: vodova@akvodova.sk, alebo telefonicky na tel.č.: +421905400989.
JUDr. Eva Vodová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K017584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/35/2019 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/35/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny Пoкaнa зa npeдявяване на вземане.
Cpoкoвe, които тpятбва дa ce cпaщзват. Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vrær opmærksom på
fristerne. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten! Nóude esitamise kutse.
Järgitavad tähtajad. Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Περιορίζει που πρέπει να τηρούνται. Invitation to
lodge a claim. Time limits to be observed. Invitation à produire une créance. Délais à respecter. Invito
all'insinuazione di un credito. Termine da osservare. Uzaicinãjums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro.
Kvietimas pateikti reikalavirmą. Privalomieji terminai. Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők.
Stedina għal preżzentazzjoni ta' talba. Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen.
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności, Przestrzegać terminów. Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais
a observar. lnvitaţie de înregistrare a cererii de admitere a creanţei. Termenul limită. Poziv k prijavi terjatve. Roki,
ki jih je treba upoštevati! Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat. Anmodan att anmäla
fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848, zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Peter Baláž, nar.
08.09.1967, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava, (ďalej len "úpadca"), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 37OdK/35/2019-11, zo dňa 07.02.2019, bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848, dated 20th May 2015, as the trustee of
bankrupt of the debtor: Peter Baláž, born 08h Sept. 1967, domiciled Karpatské námestie 7770/10, 831 06
Bratislava, Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") our duty is to inform you that with the resolution of
the District Court Bratislava, no. 37OdK/35/2019-11, dated 07th Febr. 2019, bankruptcy procedure was declared
on the debtor’s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo č. 33/2019 dňa
15.02.2019, pod číslom oznámenia K013903. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 15th Febr. 2019 in the Commercial Journal no.
33/2019, under no. K013903. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na
adresu: JUDr. Eva Vodová, Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, ak veriteľ doručí prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo (§167l ods. 3 ZKR). V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo (§29 ods. 1 ZKR); prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk K prihláške
sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (29 ods. 8
ZKR).
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
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bankruptcy in one copy to the trustee in bankruptcy to the address JUDr. Eva Vodová, Wilsonova 4, 811 07
Bratislava, Slovak Republic, if the claim is lodged after the basic 45 days lodging period, the claim is considered
as lodged but creditor does not have voting rights (§167l sec.3 BRA). The registration has to provide information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate (§29 sec.1 BRA); the
registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form
can be found on the website www.justice.gov.sk. Documents proving the information provided in the registration
form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a
branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated and to announce the determination of the reprezentative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial Journal (§29 sec.8 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a, ods. 1 písm. a) - c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filde with the receivables mentioned in § 166a, sec. 1, let. a) – b) of the BRA.
Appling in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený prihlásiť sa, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered what is the trustee in bankruptcy without undue
delay of the secured creditor of the housing loan in writing (§167l sec.1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
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
security of the debtor´s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors´meeting may be exercised only to
the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§167l sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
duhu poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR). Ak sa
zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddĺženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
For each secured claim a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§29 sec. 2 BRA). If the secured recelvable
does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim
only from the subject of the security right, except that the deferral has been canceled for the debtor´s dishonest
intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
atherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor´s property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application shall
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entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň 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 ani nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference axchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v prihláške uvedie vyhlásenie či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§29
sic. 6 BRA).
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Eva Vodová, konkurzný správca úpadcu Peter Baláž
JUDr. Eva Vodová, bankruptcy trustee of Peter Baláž

K017585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Warosch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novosadná 13, 851 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/467/2018S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/467/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Podľa § 167l ods. 5 ZKR správca zverejňuje identifikáciu účtu pre potreby popierania pohľadávok a oboznamuje
veriteľov o právach a povinnostiach popierajúcich veriteľov. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný
prihlásený veriteľ.

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

167

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

Podľa § 32 ods. 3 ZKR pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Podľa § 32 ods. 5 ZKR ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí
výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

Podľa § 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.

Na ten účel správca oznamuje veriteľom bankový účet v tvare IBAN, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania č. ú. SK18 8360 5207 0042 0636 9151

Podľa § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

JUDr. Bohumír Bláha, správca

K017586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frenko Zsolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3008 / 17, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alan Strelák
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdS/4/2018 S1807
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdS/4/2018
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

JUDr. Alan Strelák, správca so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1807, správca dlžníka Zsolt Frenko, bytom Beňadická 3008/17,
851 06 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 168d ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil návrh splátkového kalendára,
pričom percento uspokojenia nezabezpečených veriteľov podľa návrhu splátkového kalendára je 35 %.
Poučenie:
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Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára (§ 168d ods. 1 posledná veta
ZKR). Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od
zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh
splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to
vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť
návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov (§ 168d ods. 2 ZKR).
Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:00.
Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle
02/62410443, na e-mailovej adrese: spravca@strelak.sk, ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.
V Bratislave dňa 20.02.2019
JUDr. Alan Strelák, Správca

K017587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Tatiana Zúriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 14, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/482/2018 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/482/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 1.kolo
Ing. Tomáš Antonič, správca dlžníka: Mgr. Tatiana Zúriková, nar. 24.02.1959, bytom Lietavská 14, 851 06
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/482/2018, týmto vyhlasuje
v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie – 1. Kolo na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.
Hnuteľná vec podliehajúca konkurzu, ktora je predmetom Ponukového konania bola zverejnena v Obchodnom
vestníku č. 32/2019 dňa 14.02.2019.
Číslo súpisovej Typ
súpisnej
Popis hnuteľnej veci
položky majetku položky majetku
1.

Hnuteľná
vec/Súbor
hnuteľných vecí

Množstvo

Osobné vozidlo kategórie M1, značka: RENAULT
TWINGO,
EČV:
BL659KT,
VIN: 1
VF1C06D0K25436132, farba: žltá, rok výroby: 2001

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

500,00 €

Podmienky Ponukového konania:
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č.
0904 557 344.
2. Lehota na podávanie ponúk je maximálne 15 kalendárných dní od zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
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„predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu Ing. Tomáš Antonič, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. IBAN: SK38 1100 0000 0026 1054 6755 vedený v Tatra banka,
a.s.
7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky.
9. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
12. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
13. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od oznámenia o výsledku
ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
14. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Ing. Tomáš Antonič, správca.

K017588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Rozália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 330 330, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdS/1/2018 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdS/1/2018
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

JUDr. Martin Malich, správca dlžníka Rozália Balážová, rod. Demeterová, nar. 27.09.1943, bytom Veľké Leváre
330, 908 73 Veľké Leváre, v konaní o určenie splátkového kalendára vedenom Okresným súdom Bratislava I pod
č. kon. 8OdS/1/2018, týmto v zmysle ust. § 168d ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) oznamuje, že dňa 20.02.2019 zostavil Návrh splátkového kalendára s
navrhovaným percentom uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov vo výške 100 %.
Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára (§ 168d ods. 1 ZKR). Každý
veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu
v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového kalendára spolu
s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj
vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového kalendára v
prospech veriteľov (§ 168d ods. 2 ZKR).
JUDr. Martin Malich, správca

K017589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chvála Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Stanislava 3091 / 17, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1974
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/80/2017 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/80/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca Dlžníka Martin Chvála, Jána Stanislava 3091/17, 841 05 Bratislava, nar.: 05.01.1974, sp. zn.
8OdK/80/2017, v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

K017590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Písečný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 447, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Griščik
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/305/2018 S1191
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/305/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Jozef Griščik, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, správca dlžníka Lukáš Písečný,
nar. 10.03. 1989, trvale bytom Plavecký Štvrtok 447, 900 68 Plavecký Štvrtok (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 sa končí, nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu
neprihlásil žiaden veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v zmysle § 167v
ods. 2 ZKR zrušuje.
JUDr. Jozef Griščik, správca

K017591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Františka Plankenauerová, rod. Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečnianska 1211/11, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Griščik
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/314/2018 S1191
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/314/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Jozef Griščik, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, správca dlžníka Františka
Plankenauerová, rod. Oláhová, nar. 10.09.1969, trvale bytom Pečnianska 1211/11, 851 01 Bratislava (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 sa končí, nakoľko sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v zmysle § 167v
ods. 2 ZKR zrušuje.
JUDr. Jozef Griščik, správca

K017592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blštáková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1966
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/100/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/100/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Zuzana Blšťáková, rod. Kollárová, nar. 06.10.1966, trvale bytom:
Miestny úrad Bratislava – Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, spisová značka
8OdK/100/2018, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením §96 a §98 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") zostavil zoznam pohľadávok proti podstate.
Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený
veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie
aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu
alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Žiadosti
na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu,
resp. emailom na emailovej adrese správcu: spravca@konkurz.info alebo telefonicky na tel. č. +421 2 2017
09 651.

V Bratislave dňa 24.02.2019
___________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Majling
komplementár

K017593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Vavro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 22, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Griščik
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/151/2018 S1191
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/151/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovení § 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“) ako správca dlžníka:
Jaroslav Vavro, nar. 30.9.1973, trvale bytom Krásnohorská 22, 851 07 Bratislava (ďalej len „Dlžník“),
oznamujem, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí, pretože som zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Tento záver vyplýva z preskúmania pomerov Dlžníka, ktoré som ako správca Dlžníka vykonal v zmysle
ustanovení § 166i ods. 1 ZKR. Vychádzal som najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií
poskytnutých Dlžníkom, z výsledkov vlastného šetrenia a z informácií, ktoré som vyžiadal od tretích osôb. Takto
vykonaným šetrením som nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci speňaženiu v konkurznom konaní
a zároveň mi v zmysle ustanovení § 166i ods. 2 ZKR nebol podaný žiadny podnet zo strany veriteľov k vykonaniu
iného šetrenia spolu s uhradením zálohy na trovy takéhoto šetrenia.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Griščik, správca

K017594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu First Montana Technology s. r. o. v konkurze 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 čiastočný rozvrh výťažku z všeobecnej podstaty úpadcu.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľký výbor 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 a lebo telefonicky na
čísle: 033 / 3702 120.
JUDr. Miroslav Michalička, správca

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

173

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

K017595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Bosíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Siladice 87, 920 52 Siladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1986
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/195/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/195/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Erika Bosíková, nar. 20.04.1986, trvale bytom 920 52 Siladice 87,
preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu. Keďže
bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa § 167v ZKR oznamuje,
že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkruz podľa § 167 v ods. 1 ZKR zrušuje .
Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Erika Bosíková
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K017596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAPO, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 226 556
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/13/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/13/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Úpadca: FAPO, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Ul. 29. augusta 9/9, Galanta, IČO: 36 226 556
Spisová značka konkurzného konania: 28K/13/2018
Dátum konania: 22.02.2019
Miesto konania: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Čas konania: 10.30 hod.

PRÍTOMNÍ:
1. Predseda zasadnutia: Mgr. Martin Molnár, komplementár,FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.,
značka správcu S1752
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Slovenská republika – Colný úrad Trnava
3. Slovenská republika – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
4. PHARIUS, s.r.o.

PREDMET ROKOVANIA ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Prezencia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
1. Prezencia
Prezencia zúčastnených sa uskutočnila o 10:30 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
zápisnice zo zasadnutia. Predsedom zasadnutia je Mgr. Martin Molnár, komplementár,FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty, ktorý zasadnutie zvolal v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, a to na schôdzi veriteľov konanej dňa
22.02.2019. Predseda zasadnutia otvoril zasadnutie a skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný
v súlade s § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Predseda zasadnutia vyzval členov veriteľského výboru aby pristúpili k voľbe predsedu veriteľského výboru.
Členovia veriteľského výboru v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR navrhli, aby sa predsedom veriteľského výboru stal
veriteľ – Slovenská republika – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty v zast. Slovenská konsolidačná,
a.s.

Hlasovanie:
ZA:3 (Slovenská republika – Colný úrad Trnava, Slovenská republika – Daňový úrad pre vybrané daňové
subjekty, PHARIUS, s.r.o.)
PROTI:nikto
ZDRŽALO SA:nikto

Uznesenie: PRIJATÉ
UZNESENIE č. 1/2019 : Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa Slovenská
republika – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty v zast. Slovenská konsolidačná, a.s.
3.Záver
Členovia veriteľského výboru si dohodli komunikáciu, ako aj ďalšie zasielanie písomných hlasovaní, v prípade
udeľovania pokynov, elektronickou formou.
Predseda veriteľského výboru si vymenil so správcom e-mailové kontakty a následne predseda zasadnutia
skonštatoval, že program 1. zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, poďakoval prítomným členom
veriteľského výboru za účasť. Predseda zasadnutia upovedomil prítomných o skutočnosti, že zápisnicu z prvého
zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do 5 dní od zasadnutia
veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Trnava do konkurzného spisu a správcovi. Predseda
zasadnutia informoval veriteľský výbor, že ďalšie zasadnutia veriteľského výboru zvoláva podľa potreby jeho člen
alebo správca. Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu jeho predsedu a taktiež e-mailom
všetkým členom veriteľského výboru. Predseda zasadnutia ukončil zasadnutie o 10:45 hod.
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V Bratislave, dňa 22.02.2019

.............................................
predseda veriteľského výboru
Slovenská republika – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
v zast.
Slovenská konsolidačná, a.s.

K017597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pobjecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.F.Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1975
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/221/2018 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/221/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jozef Pobjecký, nar. 08.08.1975, trvale bytom E.F.Scherera 4800/28, 921 01
Piešťany, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
4. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 789,04
€.
LexCreditor k.s.

K017598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ardan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hlboká 5967/2, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1980
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/262/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/262/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Peter Ardan, nar. 22.05.1980, trvale bytom Ulica Hlboká
5967/2, 917 01 Trnava, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Peter Ardan
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K017599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Ferenčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2873/7, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1959
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/26/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/26/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Helena Ferenčíková, nar. 15.05.1959, trvale bytom Sv. Cyril
a Metoda 2873/7, 905 01 Senica, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Helena Ferenčíková
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K017600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seredská 82 / 4059, 917 05 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 431 570
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36Odk/19/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36Odk/19/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Peter Šiška, nar. 25.11.1975, trvale bytom Seredská 4059/82, 917
05 Trnava, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci
konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa §
167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Peter Šiška
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v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K017601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Köberling
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 014/2019
v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341

Zapísaný:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B

Bank. spojenie:
TATRSKBX

2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440

Zastúpený:

JUDr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa dražby:
Obchodné meno:
IČO:

42 159 661

sídlo kancelárie:
Zapísaný:

JUDr. Marek Piršel

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1670

správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Köberling, nar.: 30.11.1980, bytom: Poľná 604/23, 922 05
Chtelnica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:

pravý salónik v reštaurácii MAX PLAZA na 1. poschodí hotela MAX PLAZA,
Štefániková 21/111, 917 01 Trnava

Dátum dražby:

02.04.2019

Čas otvorenia dražby:

09:30 hod.

Čas otvorenia pre
účastníkov:

09:00 hod.

Čas otvorenia dražby pre
verejnosť:

09:20 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 - EUR / 1 osoba

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trnava, obec Dechtice, katastrálne územie Dechtice, zapísané
v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 408, a to:
·
·
·

rodinný dom so súpisným číslom 177 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 404
o výmere 655 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 403/6 o výmere 147 m², druh pozemku: záhrada,
pozemok parcely registra „C“ č. 404 o výmere 655 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej
len ako „predmet dražby”).

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
a. Poznamenáva sa prebiehajúce konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Trnava na majetok
úpadcu: Peter Köberling, nar.: 30.11.1980, bytom: Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica, sp.zn. 25K/14/2015,
b. Záložné právo v prospech spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom:
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V – 3011/11.

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom súpisné číslo 177, kat. územie Dechtice
Predmet dražby sa nachádza v zastavanom území obce Dechtice. Prístup k domu je po miestnych asfaltových
komunikáciách. Rodinný dom je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie a podkrovie s možnosťou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zhotovenia obytného podkrovia. Dom je napojený na rozvod elektrickej energie, verejný vodovod, kanalizáciu a
plynovod. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1931. Prístavba domu bola daná do užívania v roku 2009.
Dom prešiel v rokoch 2007-2009 rekonštrukciou. Boli vymenené okenné konštrukcie, dvere, vnútorné rozvody
vody, kanalizácie, elektrorozvody, bola vybudovaná nová kúpeľňa a WC, ktoré je pristavané, nové vykurovanie.
Zároveň boli opravené podlahové konštrukcie, v jednej izbe bola položená nová tepelná izolácia, nové vybavenie
kuchyne, zhotovené boli aj nové vnútorné omietky, vonkajšie boli opravené, čelná strana rodinného domu bola
zateplená s novou povrchovou úpravou, okná na čelnej stene domu boli vymenené.

Dispozičné riešenie:
1. NP: kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba a štyri izby.
Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 172,48 m2 (z toho zastavaná plocha 1.NP z roku 1931 je 170,98 m2
a zastavaná plocha prístavby z roku 2009 je 1,5 m2).

Technicko – konštrukčné riešenie:
Základy domu sú kamenné bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej
hr. nad 40 do 50 cm, deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy, sú drevené trámové
s rovným podhľadom. Krovy sú väznicové sedlové, manzardové, krytiny strechy na krove sú pálené a betónové
škridlové obyčajné jednodrážkové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody,
komíny, prieniky, snehové zachytávače). Fasádne omietky pozostávajú zo škrabaného brizolitu, omietky sú na
báze umelých látok, a to vápenné a vápenno cementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové
hladené plsťou. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, vane, WC min. do výšky 1
m a kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú
plastové so zasklením, okenice a vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných
kuchýň) tvoria palubovky, dosky, xylolit, dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby.
Vybavenie kuchyne tvorí sporák alebo varná jednotka (štvorhoráková), odsávač pár, drezové oceľové smaltované
umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí oceľová smaltovaná vaňa,
umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou a splachovací záchod bez umývadla. Ústredné
vykurovanie je teplovodné a zabezpečované radiátormi. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania.
Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody
je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí liatinové a kameninové potrubie.

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:
Sklad a komora
Sklad a komora pri rodinnom dome boli zhotovené a dané do užívania v roku 1931 súčasne s hlavnou stavbou.
Základy sú kamenné bez izolácie, murivo je hr. 300 mm. Strecha je pultová so škridlovou krytinou. Podlahu tvorí
cementový poter, dvere sú drevené zvlakové. Okno je drevené jednoduché, elektroinštalácia je tu svetelná.
Zastavaná plocha skladu a komory je o výmere 38 m2.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 04/2019 zo dňa 30.01.2019, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Luciou Magulovou:
60.500,- EUR (slovom: šesťdesiattisícpäťsto EURO)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Najnižšie podanie:
60.500,- EUR (slovom: šesťdesiattisícpäťsto EURO)

Minimálne prihodenie:
300,-EUR (slovom: tristo EURO)

Výška dražobnej zábezpeky:
6.000,-EUR (slovom: šesťtisíc EURO)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100
0000 0029 2185 5440, VS: 014), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“
s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie
takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

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

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

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu
2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440, VS: 014), s označením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 18.03.2019 o 12:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 177
v obci Dechtice, okres Trnava.
Termín č. 2: 29.03.2019 o 09:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 177
v obci Dechtice, okres Trnava.

Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je
vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného
predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“

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

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby
a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. 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 použijú
ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

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

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Tomáš Trella, notár, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava
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Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému Okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2.
Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

JUDr. Marek Piršel, správca

K017602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KIWA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 129 227
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – TRETIE KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 28K/2/2018 na majetok úpadcu: KIWA
spol. s r. o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 34 129 227, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 31128/T (ďalej v texte len ako „Úpadca“), JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty Úpadcu (ďalej v texte len ako „Správca“)
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy
č. 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej v texte len ako „Zabezpečený veriteľ“) zo dňa 12.02.2019
vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných
podmienok:
1. Speňažovaný majetok:
Predmetom speňažovania je súbor hnuteľných vecí – materiálové a tovarové zásoby zapísané v súpise
majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa pod číslami súpisových zložiek 4 až 278 zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 86/2018 zo dňa 04.05.2018 a pod číslami súpisových zložiek 279 až 919 zverejnené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku č. 100/2018 zo dňa 25.05.2018, v celkovej súpisovej hodnote: 219 385,70 EUR vrátane
DPH (ďalej v texte len „Speňažovaný majetok“).
2. Minimálna kúpna cena za Speňažovaný majetok:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Speňažovaný majetok je 15 % z celkovej súpisovej
hodnoty 219 385,70 EUR vrátane DPH. Na predložené ponuky s nižšou ponúkanou kúpnou cenou sa nebude
prihliadať.
3. Obhliadka Speňažovaného majetku:
Obhliadku Predmetu speňažovania je možná po predchádzajúcom ohlásení sa záujemcu na tel. čísle 0948/866
222 , a to v termíne dohodnutom so Správcom.
4. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do 15 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku.
5. Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuky záujemcov musia byť doručené osobne, poštou alebo kuriérnou službou na adresu kancelárie Správcu:
JUDr. Erik Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do
15:00 hod.. Na neskoršie doručené ponuky sa nebude prihliadať.
6. Náležitosti ponuky:
6.1 Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz KIWA
s.r.o. - záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ!“
6.2 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť iba jednu ponuku. V prípade podania
viacerých ponúk tým istým záujemcom, sa na neskoršie doručenú ponuku nebude prihliadať.
6.3
Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
upravovať, ani vziať späť. Ukončením verejného ponukového konania je vyhodnotenie predložených ponúk
a schválenie víťaznej ponuky Zabezpečeným veriteľom.
6.4
Záväzná ponuka musí minimálne obsahovať: nezameniteľné označenie záujemcu (právnická osoba:
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, telefonický a e-mailový kontakt, označenie štatutárneho orgánu;
fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, telefonický a emailový kontakt), označenie Speňažovaného majetku, ponúkanú kúpnu cenu za Speňažovaný majetok, informáciu
o tom či ponúkaná kúpna cena je s DPH alebo bez DPH, doklad o zložení kaucie na konkurzný účet Úpadcu vo
výške 3.000,- EUR a čestné vyhlásenie o tom, že záujemca sa dôkladne oboznámil a súhlasí s podmienkami
predmetného verejného ponukového konania vyhláseného Správcom.
7. Kaucia:
7.1 Podmienkou podania ponuky je zloženie kaucie vo výške 3.000,- EUR (slovom tritisíc eur) na konkurzný
účet Úpadcu zriadený Správcom v Tatra banka, a. s., IBAN: SK19 1100 0000 0029 4805 3165.
7.2 Kaucia zložená záujemcom, ktorý sa stal víťazom verejného ponukového konania, sa započítava do ním
ponúkanej kúpnej ceny.
7.3 Kauciu zloženú neúspešným záujemcom Správca vráti v plnej výške na bankové spojenie uvedené v jeho
ponuke, a to v lehote troch pracovných dní odo dňa ukončenia verejného ponukového konania.
8. Vyhodnotenie ponúk:
8.1 Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk je povinný vykonať otvorenie obálok
za prítomnosti Zabezpečeného veriteľa.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8.2 Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty do 15:00 hod., sa neprihliada.
8.3 Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 6.1 sa neprihliada.
8.4 Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 6.4 sa neprihliada.
8.5 Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponúkanú kúpnu cenu, ako je uvedené v bode 2. sa neprihliada.
8.6 V prípade podania viacerých ponúk tým istým záujemcom, sa na neskoršie doručenú ponuku neprihliada.
8.7 V prípade zhodnosti najvyšších ponúk Správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku.
8.8 O otváraní obálok je Správca povinný vyhotoviť úradný záznam, v ktorom uvedie aj prípadné dôvody prečo sa
na ponuky neprihliada.
8.9 Správca v lehote 3 dní odo dňa otvorenia obálok požiada Zabezpečeného veriteľa o potvrdenie ponuky
s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou. Zabezpečený veriteľ je povinný oznámiť svoje stanovisko do 7 dní odo
dňa doručenia žiadosti Správcu.
8.10 Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil podmienky verejného
ponukového konania, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za Speňažovaný majetok a jeho ponuka bola
potvrdená Zabezpečeným veriteľom ako víťazná ponuka.
8.11 Po potvrdení víťaznej ponuky Zabezpečeným veriteľom je Správca povinný v primeranej lehote informovať
o výsledkoch vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov.
8.12 Víťaz verejného ponukového konania je povinný doplatiť ponúknutú kúpnu cenu na konkurzný účet Úpadcu
zriadený Správcom v Tatra banka, a. s., IBAN: SK19 1100 0000 0029 4805 3165 do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia Správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že doplatok ponúkanej kúpnej ceny musí byť
pripísaný na konkurzný účet Úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty. V prípade, ak víťaz
ponukového konania nedoplatí ním ponúkanú kúpnu cenu v stanovenej lehote alebo neuzatvorí so Správcom
kúpnu zmluvu v zmysle podmienok verejného ponukového konania, zložená kaucia sa stáva v plnej výške
zmluvnou pokutou a bude tvoriť majetok oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
V prípade uvedenom v predchádzajúcej vete, Správca požiada Zabezpečeného veriteľa o pokyn či Správca má
vyzvať v poradí ďalšieho záujemcu ako víťaza o zaplatenie ním ponúknutej ceny na konkurzný účet Úpadcu do 7
dní odo dňa doručenia oznámenia Správcu.
8.13 Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení
ponúknutej kúpnej ceny.
8.14Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť Speňažovaný majetok aj
na osoby uvedené v § 83 ods.1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Erik Bilský, správca

K017603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Csöz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 892, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2015
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25K/6/2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 2. OPAKOVANEJ Dražbe č. 100/2018
v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341

Zapísaný:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B

Bank. spojenie:
TATRSKBX

2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440

Zastúpený:

JUDr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa 2. opakovanej dražby:
Obchodné meno:

JUDr. Marek Piršel

sídlo kancelárie:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1670

správca konkurznej podstaty úpadcu: Gabriel Csöz, nar.: 12.03.1974, bytom: Trstice č. 892, 925 42 Tsrtice,
ktorý vykonával podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Gabriel Csöz, so sídlom: 925 42 Trstice č. 522,
IČO: 32 362 242

Miesto, dátum a čas otvorenia 2. opakovanej dražby:
Miesto 2. opakovanej dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava,
(objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Dátum 2. opakovanej dražby:

10.04.2019

Čas otvorenia 2. opakovanej
dražby:

11:15 hod.

Čas otvorenia pre účastníkov:

10:45 hod.

Čas otvorenia 2. opakovanej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11:05 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 - EUR / 1 osoba

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na 2. opakovanej dražbe osoba poverená na základe písomného
splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Označenie dražby:
druhá opakovaná dražba

Predmet 2. opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Trstice, katastrálne územie: Trstice, tak ako sú zapísané
v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 964, a to konkrétne:
·
·
·
·

rodinný dom so súpisným číslom 892 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č.
729/62 o výmere 116 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 729/3 o výmere 910 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 729/27 o výmere 1318 m², druh pozemku: záhrada,
pozemok parcely registra „C“ č. 729/62 o výmere 116 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
(ďalej len „predmet 2. opakovanej dražby“).

Práva a záväzky na predmete 2. opakovanej dražby:
a. Poznamenáva sa zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane počas trvania
záložného práva v zmysle ust. § 81 ods. 2 Daňového poriadku, Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č.
9200502/5/719425/2014/Guni z 24.02.2014, podľa P1 152/2014,
b. Poznamenáva sa zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane počas trvania
záložného práva v zmysle ust. § 81 ods. 2 Daňového poriadku, Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č.
9200502/5/715043/2014/Guni z 24.02.2014, podľa P1 151/2014,
c. Poznamenáva sa zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane počas trvania
záložného práva v zmysle ust. § 81 ods. 2 Daňového poriadku, Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č.
9200502/5/1086785/2014/Guni z 24.03.2014, podľa P1 220/2014,
d. Poznamenáva sa zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane počas trvania
záložného práva v zmysle ust. § 81 ods. 2 Daňového poriadku, Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č.
9200502/5/1612106/2014/Guni z 24.04.2014, vykonateľné 05.05.2014, podľa P1 301/2014,
e. Poznamenáva sa zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane počas trvania
záložného práva v zmysle ust. § 81 ods. 2 Daňového poriadku, Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č.
9200502/5/2859061/2014/Guni z 17.06.2014, podľa P1 430/2014,
f. Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 34/2014,
Exekútorský úrad Topoľčany, súdny exekútor JUDr. Natália Ďuráková, podľa P2 395/2014,
g. Poznamenáva sa zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane počas trvania
záložného práva sa v zmysle ust. § 81 ods. 2 daňového poriadku, Rozhodnutie Daňového úradu Trnava
č. 9200502/5/4498057/2014/Guni z 03.10.2014, podľa P1 588/2014,
h. Poznamenáva sa zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane počas trvania
záložného práva v zmysle ust. § 81 ods. 2 Daňového poriadku, Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č.
9200502/5/4766972/2014/Guni, podľa P1 703/2014,
i. Uznesenie Okresného súdu Trnava o vyhlásení konkurzu, sp. zn. 25K/6/2015 zo dňa 07.04.2015, podľa
P1 150/2015,
j. Záložné právo v prospech spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V 1701/2011,
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Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 9200502/5/719425/2014/Guni z 24.02.2014 o zriadení záložného
práva, podľa Z 1319/2014,
Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 9200502/5/715043/2014/Guni z 24.02.2014 o zriadení záložného
práva, podľa Z 1318/2014,
Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 9200502/5/1086785/2014/Guni z 24.03.2014 o zriadení
záložného práva, podľa Z 1743/2014,
Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 9200502/5/1612106/2014/Guni z 24.04.2014 o zriadení
záložného práva, podľa Z 2372/2014,
Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 9200502/5/2859061/2014/Guni z 17.06.2014 o zriadení
záložného práva, podľa Z 3664/2014,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 34/2014 (Exekútorský úrad Topoľčany,
súdny exekútor JUDr. Natália Ďuráková), podľa Z 4647/2014,
Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 9200502/5/4498057/2014/Guni z 03.10.2014 o zriadení
záložného práva, podľa Z 5258/2014,
Rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 9200502/5/4766972/2014/Guni o zriadení záložného práva,
podľa Z 6368/2014,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 26/2015 (Exekútorský úrad Trnava,
súdny exekútor JUDr. Ladislav Bango – odvolaný z funkcie, jeho nástupcom je súdny exekútor PhDr.
Mgr. Jozef Ružarovský, PhD.), podľa Z 4882/2015.

Opis predmetu 2. opakovanej dražby/ Opis stavu predmetu 2. opakovanej dražby:
1. Rodinný dom so súpisným číslom 892 s príslušenstvom, postavený na par. č. 729/62 v k.ú. Trstice.
Predmet 2. opakovanej dražby sa nachádza v zastavanom území obce Trstice. Predmet 2. opakovanej dražby
je samostatne stojaci rodinný dom, bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Predmet 2.
opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 2003. Pozemok na ktorom sa predmet 2. opakovanej dražby
nachádza je rovinatého charakteru. Na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete vodovod, plynovod, elektrická
sieť a kanalizácia do žumpy. Pozemok je oplotený. Predmet 2. opakovanej dražby je dopravne priamo napojený
na komunikačný systém obce. Dopravné spojenie je možné aj autobusovou dopravou. Prístup k predmetu 2.
opakovanej dražby je po spevnenej asfaltovej komunikácii. V lokalite nie sú žiadne rušivé vplyvy, ktoré by
predmet 2. opakovanej dražby znehodnocovali.

Dispozičné riešenie:
1. NP dispozične pozostáva z krytého závetria, garáže, vstupnej haly, schodiska, komory, kuchyne s obývacou
izbou a WC.
2. NP dispozične pozostáva zo schodiska, chodby, kúpeľne s WC, 3 izieb, šatníka, pracovne a 2 loggií.

Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 116 m2.
Zastavaná plocha 2. NP je o výmere 102,66 m2.

Technicko – konštrukčné riešenie:
Predmet 2. opakovanej dražby je založený na základových pásoch z betónu B20 s izoláciou. Zvislý nosný systém
nadzemných podlaží je z murovaných obvodových a vnútorných stien z tvárnic typu Porotherm o hrúbke 38 cm.
Obvodové steny sú upravené kontaktným tepelnoizolačným systémom o hrúbke 5 cm s povrchovou úpravou
tvorenou farebnou tenkovrstvou silikátovou omietkou. Povrchová úprava sokla je z dekoratívnej omietky Marmolit.
Stropné konštrukcie sú z monolitického železobetónu B20. Strešná konštrukcia je drevená väznicová sústava so
stredovými väznicami a krokvami. Strešná konštrukcia je uložená na obvodových vencoch. Krytina na streche je
betónová, strešná krytina Bramac. Podkrovné priestory sú zateplené a upravené sadrokartónovým podhľadom.
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Súčasťou predmetu opakovanej dražby je aj hromozvod. Výplne okenných otvorov tvoria plastové okná s
izolačným dvojsklom a vnútornými žalúziami. Strešné okná sú typu Velux. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody
sú z medeného plechu, vonkajšie parapety sú hliníkové. Nenosné konštrukcie - priečky sú murované a čiastočne
montované sadrokartónové. Povrchové úpravy vnútorných stien tvoria vápenno cementové hladené omietky, v
sociálnych zariadeniach na všetkých podlažiach je zrealizovaný keramický obklad. Povrchová úprava podláh v
obývacích miestnostiach a v kuchyni je laminátová plávajúca podlaha. V kúpeľniach, WC a v garáži sa nachádza
keramická dlažba. Vnútorné schodiská sú z monolitického betónu, povrchovú úpravu nástupníc tvorí tvrdé drevo.
Vnútorné dvere sú plné alebo presklené a vsadené do drevených zárubní. Rozvod teplej aj studenej vody je z
centrálneho zdroja. Vykurovanie predmetu 2. opakovanej dražby je samostatné s kombinovaným kotlom na plyn,
ktorý sa nachádza na 1. NP. Vykurovanie objektu v dome je riešené čiastočne ako podlahové /podkrovie/
v kombinácii s oceľovými doskovými radiátormi. Rozvod zemného plynu je zavedený v 1. NP. Na 1. NP a 2. NP
sú zrealizované rozvody TV a rádioantény pod omietkou. Zariaďovacie predmety v sociálnych zariadeniach tvorí
WC so zadnou nádržkou, sprchový kút, vaňa a umývadlo. Kuchyňa je bez zariaďovacích predmetov. Rodinný
dom je napojený na verejný rozvod vody, plynu a elektro, kanalizácia je realizovaná do žumpy. Súčasťou
predmetu 2. opakovanej dražby je aj kopaná studňa s hĺbkou 10 m a priemerom 600 mm. Studňa bola daná do
užívania v roku 2004.

2. Garáž s letnou kuchyňou bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 729/3 v k.ú.
Trstice.
Garáž je prízemnou stavbou murovanou z pálených tehál. Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Okná a dvere v garáži sú plastové, vráta sú plastové automatické. V garáži sa nachádzajú keramické podlahy. K
dispozícii je osadený krb na tuhé palivo, elektrické vykurovacie konvektory, splachovací záchod, sprchovací kút a
smaltované umývadlo s nerezovými výtokovými pákovými armatúrami. Stropy sú s rovným podhľadom. Strecha
garáže je sedlová, krov je drevený s krytinou z pálenej škridle, omietky sú vápennocementové hladké.

Zastavaná plocha garáže s letnou kuchyňou je o výmere 88,71 m2.

Príslušenstvo predmetu 2. opakovanej dražby tvorí najmä:
1. Záhradný altánok bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na par. č. 729/3 v k.ú. Trstice.
Záhradný altánok je drobnou stavbou pôdorysných rozmerov 5,50 x 3,40 m. Záhradný altánok sa nachádza v
dvorovej časti za rodinným domom. Záhradný altánok má jedno nadzemné podlažie a sedlovú strechu. Krytina
strechy je betónová a strešná krytina je značky Bramac. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z
medeného plechu Obvodové múry sú murované v skladobnej hrúbke do 30 cm a do výšky 1,10 m, ktoré
prechádzajú do murovaných pilierov. Stropy sú trámové s podhľadom. Vonkajšia povrchová úprava stien je
tvorená tenkovrstvou omietkou. Podlaha je z keramickej dlažby. Záhradný altánok bol daný do užívania v roku
2004.

Zastavaná plocha záhradného altánku je o výmere 18,70 m2.

2. Vinárska pivnica s príslušenstvom, postavená na par. č. 729/27 v k.ú. Trstice.
Vinárska pivnica je drobnou stavbou pôdorysných rozmerov 5,00 x 2,00 m. Vinárska pivnica sa nachádza
v záhrade za rodinným domom. Vinárska pivnica je jednopodlažná s klenbovou strechou, čiastočne zapustená do
terénu. Krytinu strechy tvorí asfaltový šindel. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu.
Obvodové múry sú murované v skladobnej hrúbke do 30 cm. Stropy sú klenbové s podhľadom, škárované
murivo. Vonkajšia a vnútorná povrchová úprava stien je tvorená škárovaným murivom. Podlaha vo vinárskej
pivnici je hrubá a betónová. Vo vinárskej pivnici je zavedený rozvod vody, technologické zariadenie pre
automatické zavlažovanie a rozvody elektro.
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Zastavaná plocha vinárskej pivnice je o výmere 10,00 m2.

Predmet 2. opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Cena predmetu 2. opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 174/2018 zo dňa 14.09.2018,
vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
182.000,- EUR (slovom: jednostoosemdesiatdvatisíc EURO)

Najnižšie podanie:
136.500,- EUR (slovom: jednostotridsaťšesťtisícpäťsto EURO)

Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom dvesto EURO)

Výška dražobnej zábezpeky:
20.000,-EUR (slovom: dvadsaťtisíc EURO)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania 2. opakovanej dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 100, IBAN:
SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na
účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu 2. opakovanej dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí
byť táto k okamihu otvorenia 2. opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní 2. opakovanej dražby za predpokladu, že účastník 2. opakovanej dražby sa stane
vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením 2. opakovanej dražby

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

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia 2. opakovanej
dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu
2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 100, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX),
s označením čísla 2. opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia 2. opakovanej dražby

Obhliadka predmetu 2. opakovanej dražby:
Termín č. 1: 15.03.2019 o 11:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 892
v obci Trstice, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení sa na tel. č.: +421 911 532 090, aspoň 1 deň vopred.
Termín č. 2: 01.04.2019 o 11:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 892
v obci Trstice, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení sa na tel. č.: +421 911 532 090, aspoň 1 deň vopred.

Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu 2. opakovanej dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je
vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného
predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“

Podmienky odovzdania predmetu 2. opakovanej dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh 2. opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu 2. opakovanej dražby (t.j. po
zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať
predmet 2. opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom 2. opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu 2. opakovanej
dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu 2. opakovanej dražby
písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet 2. opakovanej dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu 2. opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu 2.
opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu 2. opakovanej 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 2. opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2
Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu 2.
opakovanej dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh 2. opakovanej dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Tomáš Trella, notár, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava.

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

JUDr. Marek Piršel, správca

K017604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Marianna Krčmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 3058/16, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/85/2017S1477

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 27.02.2019

Okresný súd Trnava
36OdK/85/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PRVÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.11.2017 č. k.: 36OdK/85/2017-14, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 230/2017 zo dňa 04.12.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr.
Marianna Krčmáriková, nar. 07.12.1970, trvale bytom A. Hlinku 3058/16, 926 01 Sereď a do funkcie správcu bol
ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava (ďalej v texte len ako
„Správca“). V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 v spojení s § 167n ods. 1 druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len ako „ZKR“) týmto vyhlasuje prvé kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie
ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 32/2019 zo dňa 14.02.2019, a to:
B. HNUTEĽNÁ VEC:
Číslo
súpisovej zložky

Opis

Súpisová hodnota

osobné
motorové
vozidlo:
EČV:
VIN:
rok
výroby:
2010,
zdvihový
objem
farba: modrá metalíza svetlá

2.

OPEL

CORSA
GA143EE
W0L0SDL68B4058486 3 000,00 €
valcov:
1229
cm3

Lehota na predkladanie ponúk: Do 15 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
Kúpna cena:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny nie je stanovená. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej cene spôsobom
stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zábezpeky:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená zábezpeka na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zábezpeky musí byť pripísaná
najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 36852017 a uvedením
poznámky: „Zábezpeka konkurz Krčmáriková“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz
Krčmáriková, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod..
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za majetok, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a čestné
vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania vyhláseného
Správcom v Obchodnom vestníku. Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Žiadosti o zaslanie bližších informácií je možné zasielať
bilsky.spravca@gmail.com

Deň vydania: 27.02.2019

na e-mailovú adresu kancelárie Správcu:

Obhliadka: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení sa záujemcu a zaslaní
žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 7 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Súbor majetku. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov. Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet
uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Krčmáriková záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená zábezpeka na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že správny
poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a prípadne iné poplatky
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Súboru majetku bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu
zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne uzavrieť
kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju
zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.

Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „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.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„(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.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K017605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Ondrejková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 30 / 118, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/236/2018 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/236/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/236/2018 zo dňa 05.12.2018 bol vyhlásený konkurz
majetok dlžníka: Monika Ondrejková, narodená 26.04.1978, trvale bytom Teplická 30/118, 921
Piešťany, Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36OdK/236/2018 zo dňa 05.12.2018 ustanovil
funkcie správcu úpadcu (ďalej len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927
Šaľa-Veča, značka správcu S 1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku
238/2018 zo dňa 11.12.2018.

na
01
do
05
č.

Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Ondrejková, narodená 26.04.1978, trvale bytom Teplická
30/118, 921 01 Piešťany, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamujem, že po preštudovaní Zoznamu majetku dlžníka a vyhlásenia úpadcu, dlžník nie je
vlastníkom postihnuteľného majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Monika Ondrejková, narodená 26.04.1978, trvale
bytom Teplická 30/118, 921 01 Piešťany, zrušuje.

K017606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bašnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Lopašov 30, 922 04 Dolný Lopašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/253/2018 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/253/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/223/2018 zo dňa 7.11.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Martin Bašnák, narodený 02.04.1981, trvale bytom 922 04 Dolný Lopašov 30, Zároveň
uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36OdK/223/2018 zo dňa 7.11.2018 ustanovil do funkcie správcu
úpadcu (ďalej len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča,
značka správcu S 1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 219/2018 zo dňa
14.11.2018.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Martin Bašnák, narodený 02.04.1981, trvale bytom 922 04 Dolný
Lopašov 30, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že som vychádzala len zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného zisťovania, nakoľko dlžník vôbec
počas konkurzu nespolupracoval so správcom. Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
postihnuteľného majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Martin Bašnák, narodený 02.04.1981, trvale bytom
922 04 Dolný Lopašov 30, zrušuje.

K017607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Ondrejková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 30 / 118, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/236/2018 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/236/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Renata Petrová oznamuje, že do kancelárie správcu boli doručené prihlášky po základnej prihlasovacej
lehote nasledovného veriteľa:
Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grosslingova 77, 811 06 Bratislava
por. č. 5 v sume 9181,80 €
Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava
por. č. 6 v sume 995,92 €
por. č. 7 v sume 843,52 €
por. č. 8 v sume 1709,09 €

K017608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Brázdovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstín 453, 919 05 Trstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1983
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/21/2018 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/21/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
I. Všeobecná časť
Zverejnením Uznesenia Okresného súdu Trnava č.k. 28OdK/21/2018 v Obchodnom vestníku č.
34/2018 zo dňa 16.2.2018 som bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka Jana
Brázdovičová , č.453, Trstín .
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky nižšie uvedení veritelia:
l. BENCONT COLLECTION, a.s.
2. Anton Vavro
3.ALLIANZ–Slovenská poisťovňa, a.s.
Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
V obchodnom vestníku č. 16/2019 zo dňa 23.1.2019 bolo zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
II.Rozvrhová časť
a. príjmová časť
Suma výťažku vo výške:

520,- Eur

b. výdavková časť
V rámci rozvrhu bude vyplatená:
1. Pohľadávky proti podstate vo výške 494,83

Eur:

z toho:
a/
e)

Paušálna

náhrada

nákladov
za
vedenie
kancelárie
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: 360,- Eur

podľa

§

24b

b/poštovné + cestovné : 50,39 Eur
c/ Paušálna náhrada podľa § 24a písm. b) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: 2,- Eur
d/ Paušálna náhrada podľa § 24a písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: 5,- Eur
e/ Súdny poplatok pre OS Trnava vo výške 0,2% z výťažku vo výške: 1,04 Eur
f/ Odmena správcu zo speňaženia konkurznej podstaty vo výške: 76,40 Eur
2. Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov spolu vo výške: 25,17 Eur
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Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov :
Veritelia
BENCONT INVESTMENT
Anton Vavro
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Spolu

Prihlásené
pohľadávky /EUR/
8296,63
4745,36
212,15
13254,14

Zistená
suma
/EUR/
8296,63
4745,36
212,15
13254,14

Popretá
suma /EUR/
0
0
0
0

% miery
uspokojenia
0,18
0,18
0,18
0,18

Suma na rozdelenie /EUR/
15,76
9,01
0,4
25,17

V Šali dňa 17.2.2019

Ing. Renata Petrová
Správca konkurznej podstaty

K017609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Brázdovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstín 453, 919 05 Trstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/21/2018 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/21/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Renata Petrová, správca dlžníka: Jana Brázdovičová, narodená 28.05.1983, trvale bytom 919 05 Trstín 453,
týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vedený na Okresnom
súde Trnava sp. zn. 28OdK/21/2018, sa po splnení rozvrhu výťažku končí. Zverejnením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Ing. Renata Petrová, správca

K017610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 178, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/261/2018 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/261/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz sa končí.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K017611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Halušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/41/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/41/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu : Vlasta Halušková, nar. 04.11.1951, trvale bytom
020 01 Púchov, zastúpená Centrom právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841 – Kancelária CPP v Žiline so sídlom Národná 34, 011 01 Žilina oznamuje, že dňom zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul.
J. Hašku č. 18, Nové Mesto nad Váhom v pracovných dňoch pondelok – piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00
hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej
adrese, faxom na č. 032/7715063 alebo na č. tel. 032/771 5062.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K017612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Halušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/41/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/41/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Fraňo, ako správca úpadcu : Vlasta Halušková, nar. 04.11.1951, trvale bytom 020 01 Púchov,,
týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený
v Tatra banke, číslo účtu IBAN: SK79 1100 0000 0026 2280 0706.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca
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K017613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Halušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/41/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/41/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady/ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu : Vlasta Halušková, nar.
04.11.1951, trvale bytom 020 01 Púchov, Slovenská republika, oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Trenčín, sp. zn.: 40OdK/41/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 38/2019 dňa 22.02.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len
SKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, Slovenská republika k sp. zn. 40OdK/41/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
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
pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
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 pohľadávku, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko, alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa
vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov. dlžníka.
JUDr. Vladimír, Fraňo, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
the Vlasta Halušková,born 04.11.1951, adress 020 01 Púchov,, Slovak republic. I am obligatetto inform you
that with the resolution of the Dictrict Court in Trenčín, No 40OdK/41/2019 published in the Government Journal
No 38/2019 on 22.02.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005
Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time
period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the adress JUDr.
Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak Republic, to the file
No.40OdK/41/2019. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims
secured with securites have to lodge their claims with securite in a time perion of 45 days beginning with the
declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim
against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the
Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filed in a specials registration form und
fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy
and registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the
name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form
which has to provide information about secured amount, kind and order security right, object to which the security
is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claim
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this 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 info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy, trustee by
calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange
rate European Central Bank or National Bank of Slovak does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy truste with professional diligence. Dokuments poving the information provided in the
registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In casa a non – financial claim is lodged, an
expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated
a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or
reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an adress 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 truste or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing
creditors, whose office and residence is unknown from the documents ot the Bankrupt.
JUDr. Vladimír Fraňo, bankruptcy trustee

K017614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SB RECYKLING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 339 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu prihlášky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v súlade s § 28
ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ: Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín, IČO 35 627 620
prihlásená suma: 4000,00 €
zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 18I/1
JUDr. Karol Porubčin - správca
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K017615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tököly Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliník nad Hronom -, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/196/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/196/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurze na majetok dlžníka Ladislav Tököly, nar. 06.08.1959, trvale bytom 966 01 Hliník nad Hronom,
podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Tököly – Súkromná tehelňa s miestom podnikania Kamenárska 152,
966 01 Hliník nad Hronom, IČO 17 799 112 (ďalej „dlžník“), konanie vedené Okresným súdom Trenčín pod č.
kon. 40OdK/196/2018, Vám týmto v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) predkladám Návrh konečného rozvrhu výťažku zo
speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty:
Všeobecná časť
Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 26.06.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ladislav Tököly, nar.
06.08.1959, trvale bytom 966 01 Hliník nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Tököly –
Súkromná tehelňa s miestom podnikania Kamenárska 152, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO 17 799 112 a do
funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil Ing. Katarína Štrbáňová, so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01,
značka správcu S 1864(ďalej „správca“).
Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 127/2018 zo dňa 03.07.2018.
V základnej prihlasovacej lehote, teda do 20.08.2018 boli do kancelárie správcu doručené prihlášky veriteľov:
1.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 30 807 484, prihláška bola doručená dňa 27.07.2018, prihlásená pohľadávka v celkovej výške 4
596,90 €,
2.
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320
155, prihláška bola doručená dňa 31.07.2018, prihlásená pohľadávka v celkovej výške 3 694,24 €,
3.
Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 442 151,
prihláška bola doručená dňa 01.08.2018, prihlásená pohľadávka v celkovej výške 41,53 €,
4.
Peter Mikuš, 56 Bystrany 053 62, prihláška bola doručená dňa 06.08.2018, prihlásená pohľadávka v
celkovej výške 3 710,92€. Tento veriteľ v sprievodnom liste, ktorý doručil správcovi spolu s prihláškou, s
poukazom na § 166g ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácií, spochybnil poctivý zámer Dlžníka,
5.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava - Petržalka 851 04, Slovenská
republika, IČO: 35 937 874, prihláška bola doručená dňa 13.08.2018, prihlásená pohľadávka v celkovej výške 4
254,71 €,
6.
New BTS, a.s., IČO: 27745333 Kotěrova 2037/1b, 61300 Černá Pole, Brno, Česko, prihláška bola
doručená dňa 13.08.2018, prihlásená pohľadávka v celkovej výške 1152,60 €,
7.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A,814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 730 978,
prihláška bola doručená dňa 15.08.2018, prihlásená pohľadávka v celkovej výške 8 958,23 €.
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Po základnej prihlasovacej lehote, teda po 20.08.2018 boli do kancelárie správcu doručené prihlášky veriteľov:
8. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36
284 831, prihláška bola doručená dňa 21.09.2018, prihlásená pohľadávka v celkovej výške 128,94 €( č.
OV 188/2018, dňa 28.09.2018),
9. KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká
republika, IČO: 24 785 199, prihláška bola doručená dňa 21.11.2018, prihlásená pohľadávka v celkovej
výške 1 055,46 € ( č. OV 228/2018, dňa 27.11.2018),
10. Arrow Global Limited, 20-22 Bedford Row, Londýn, WC1R-4JS, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a
Severného írska, IČO 5 606 545, prihláška bola doručená dňa 18.12.2018, prihlásená pohľadávka v
celkovej výške 21 687,35 € ( č. OV 247/2018, dňa 27.12.2018).
Celková suma zistených nezabezpečených pohľadávok je vo výške 49 280,88 €.
Na základe povinnosti, zistiť majetok Dlžníka, som oslovila štyri (4) exekútorské úrady a s poukázaním na
súčinnosť podľa §75 ZKR som ich požiadala o uvedenie, či dlžník disponuje majetkom, ktorý patrí do konkurznej
podstaty. Súdni exekútori mi poskytli informácie ohľadne majetku Dlžníka s odpoveďou, že v rámci exekúcie bol
zistený nehnuteľný majetok Dlžníka evidovaný na LV č. 184, 273, 512, 240, 1389, všetko v okr. Žiar nad Hronom,
pričom tento uviedol Dlžník aj v zozname majetku. Lustráciou, vykonanou správcom, prostredníctvom
Katastrálneho portálu a to v rozsahu zisťovania majetku na území Slovenskej republiky sa nepodarilo zistiť iný
nehnuteľný majetok Dlžníka ako ten, ktorý uviedol v zozname majetku.
V zmysle § 166i ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) vyzval správca dlžníka, aby absolvoval kancelárii správcu.
Na základe telefonickej dohody, sa Dlžník dňa 23.07.2018 dostavil do kancelárie správcu. Na úvodnom stretnutí
(osobnom šetrení) som Dlžníka osobitne a podrobne poučila o všetkých jeho právach a povinnostiach súvisiacich
s konkurzom, pričom som vykonala na tomto úvodnom stretnutí zisťovanie majetkových pomerov Dlžníka a iných
rozhodných skutočností potrebných pre vedenie konkurzu, ako aj poučenie Dlžníka v zmysle § 166i ods. 3 ZKR o
následkoch nesplnenia týchto povinnosti vrátane trestnoprávnych následkov. Dlžník zodpovedal správcovi aj na
doplňujúce otázky.
Listom, doručeným dňa 16.08.2018, ma DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, pobočka Žiar nad Hronom, ulica
SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom informoval, že v zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preplatok
vo výške 513,84 EUR, slovom päťstotrinásť EUR a osemdesiatštyri eurocentov, ktorý vznikol na dani z príjmov
fyzickej osoby dňa 03.07.2018 za zdaňovacie obdobie 2017 sa použije na úhradu splatného preddavku na daň z
príjmov zo závislej činnosti vo výške 18,54 EUR za obdobie január 2018 splatného 05.03.2018; daňového
nedoplatku na dani z príjmov zo závislej činnosti vo výške 173,75 EUR za zdaňovacie obdobie rok 2017
splatného 30.04.2018. Rozdiel vo výške 321,55 EUR bol poukázaný na konkurzný účet správcu, číslo účtu
SK6275000000004025121018, ktorý sa stal ďalším majetkom patriacim do konkurznej podstaty Dlžníka.
Správca pristúpil k speňažovaniu majetku dlžníka, ktorý bol zapísaný v súpise majetku zverejnenom v OV
167/2018 zo dňa 30.08.2018:
1. Nehnuteľný majetok Číslo LV: 184
Právny dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Súpisová hodnota: € 6,50
Deň zápisu: 24.8.2018
Popis: parcela registra C Pozemok parcela číslo: 46
Okres: Žiar nad Hronom Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Obec: Hliník nad Hronom Výmera/ m2: 52
Názov k. ú.: Hliník nad Hronom Spoluvlastnícky podiel: 1/40
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

203

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

Štát: SR Výmera k spoluvlastníckemu podielu/m2: 1,30
204 Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny

2. Nehnuteľný majetok Číslo LV: 184
Právny dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Súpisová hodnota: € 12,88
Deň zápisu: 24.8.2018
Popis: parcela registra E Pozemok parcela číslo: 116/2
Okres: Žiar nad Hronom Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Obec: Hliník nad Hronom Výmera/ m2: 103
Názov k. ú.: Hliník nad Hronom Spoluvlastnícky podiel: 1/40
Štát: SR Výmera k spoluvlastníckemu podielu/m2: 2,58

3. Nehnuteľný majetok Číslo LV: 240
Právny dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Súpisová hodnota: € 49,69
Deň zápisu: 24.8.2018
Popis: parcela registra E Pozemok parcela číslo: 345/1
Okres: Žiar nad Hronom Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Obec: Hliník nad Hronom Výmera/ m2: 159
Názov k. ú.: Hliník nad Hronom Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Štát: SR Výmera k spoluvlastníckemu podielu/m2: 9,94

4. Nehnuteľný majetok Číslo LV: 512
Právny dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Súpisová hodnota: € 11,53
Deň zápisu: 24.8.2018
Popis: parcela registra C Pozemok parcela číslo: 45
Okres: Žiar nad Hronom Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Obec: Hliník nad Hronom Výmera/ m2: 249
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Názov k. ú.: Hliník nad Hronom Spoluvlastnícky podiel: 1/108
Štát: SR Výmera k spoluvlastníckemu podielu/m2: 2,31
204 | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny

5. Nehnuteľný majetok Číslo LV: 1389
Právny dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Súpisová hodnota: € 3,01
Deň zápisu: 24.8.2018
Popis: parcela registra E Pozemok parcela číslo: 117/7
Okres: Žiar nad Hronom Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Obec: Hliník nad Hronom Výmera/ m2: 65
Názov k. ú.: Hliník nad Hronom Spoluvlastnícky podiel: 1/108
Štát: SR Výmera k spoluvlastníckemu podielu/m2: 0,60
6. Nehnuteľný majetok Číslo LV: 273
Právny dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Súpisová hodnota: € 14,79
Deň zápisu: 24.8.2018
Popis: parcela registra C Pozemok parcela číslo: 50
Okres:Žiar nad Hronom Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Obec: Hliník nad Hronom Výmera/ m2: 71
Názov k. ú.: Hliník nad Hronom Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Štát: SR Výmera k spoluvlastníckemu podielu/m2: 2,96
204 | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny

7. Nehnuteľný majetok Číslo LV: 273
Právny dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Súpisová hodnota: € 208,00
Deň zápisu: 24.8.2018
Popis: parcela registra C Súpisné číslo: 256
Okres:Žiar nad Hronom Druh stavby: Rodinný dom
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Obec: Hliník nad Hronom Pozemok parcela číslo: 50
Názov k. ú.: Hliník nad Hronom Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Štát: SR
Správca speňažoval predmetné nehnuteľnosti v zmysle ust. § 167n v spojení s § 167p ZKR prostredníctvom
verejného ponukového konania ako jeden súbor majetku.
V konkurznom konaní dlžníka Ladislav Tököly, nar. 06.08.1959, trvale bytom 966 01 Hliník nad Hronom,
podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Tököly – Súkromná tehelňa s miestom podnikania Kamenárska 152,
966 01 Hliník nad Hronom, IČO 17 799 112pod sp. zn. 40OdK/196/2018 bolo správcom v Obchodnom vestníku
SR č. OV 180/2018 zo dňa 18.09.2018 zverejnené verejné ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu.
Víťazom 1. kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka Ladislav Tököly, nar.
06.08.1959, trvale bytom 966 01 Hliník nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Tököly –
Súkromná tehelňa s miestom podnikania Kamenárska 152, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO 17 799 112 sa stal
záujemca pod por. č. 1. spoločnosť Slovak Estate s.r.o., IČO: 50 050 907, so sídlom: Osadná 2, Bratislava mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, SR, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 107533/B, štatutárny orgán: Filip Fabian, konateľ, ktorá vo svojej
riadne a včas doručenej záväznej ponuke ponúkla kúpnu cenu vo výške 103,44,- € a splnila aj ostatné podmienky
verejného ponukového konania.
Predmetné nehnuteľnosti boli speňažené za hodnotu 103,44 Eur.
V zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia
konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 167u ods. 2 ZKR Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne
rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie
každý veriteľ sám.
V predmetnom konkurznom konaní neprebiehajú žiadne spory o určenie popretých pohľadávok ani žiadne iné
súdne spory, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam o zámere zostaviť
rozvrh výťažku. Zároveň zverejnil zámer zostaviť rozvrh (zverejnené v OV č. 29/2019 zo dňa 11.02.2019.
Rozvrhová časť
Konečný rozvrh výťažku získaného vo všeobecnej podstate- ROZVRHOVÁ ČASŤ
Označenie a rozpis speňaženého majetku vo všeobecnej podstate
Označenie
zložky
Popis zložky
Spôsob
súpisu
súpisu majetku
speňaženia
majetku
LV č. 273 ako:
- stavba - rodinný dom so súpisným číslom 256, podiel
predávajúceho je 1/24 k celku, stojaci na pozemku parcely
Verejné
Nenuteľný registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape s parcelným č. 50,
ponukové
majetok
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 71 m2,
konanie
- pozemok parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape
s parcelným č. 50, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o veľkosti 71 m2, podiel predávajúceho je 1/24 k celku
LV č. 1389 ako:
- pozemok parcely registra “E“ evidovanej na katastrálnej mape
Nehnuteľný
s parcelným č. 117/ 7, druh pozemku: zastavaná plocha a
majetok
nádvorie, o veľkosti 65 m2, podiel predávajúceho je 1/108 k
celku

Verejné
ponukové
konanie

Označenie
nadobúdateľa

Slovak Estate s.r.o., IČO: 50 050 907,
so sídlom: Osadná 2, Bratislava mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831
01, SR, obchodná spoločnosť
103,44 €
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 107533/B
Slovak Estate s.r.o., IČO: 50 050 907,
so sídlom: Osadná 2, Bratislava mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831
01, SR, obchodná spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 107533/B
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LV č. 512 ako:
Nehnuteľný - pozemok parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape
majetok
s parcelným č. 45, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o veľkosti 249 m2, podiel predávajúceho je 1/108 k celku

Verejné
ponukové
konanie

LV č. 240 ako:
- pozemok parcely registra “E“ evidovanej na katastrálnej mape
Nehnuteľný
s parcelným č. 345/ 1, druh pozemku: zastavaná plocha a
majetok
nádvorie, o veľkosti 159 m2, podiel predávajúceho je 1/16 k
celku

Verejné
ponukové
konanie

LV č. 184 ako:
Nehnuteľný - pozemok parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape
majetok
s parcelným č. 46, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o veľkosti 52 m2, podiel predávajúceho je 1/40 k celku

Verejné
ponukové
konanie

Deň vydania: 27.02.2019

Slovak Estate s.r.o., IČO: 50 050 907,
so sídlom: Osadná 2, Bratislava mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831
01, SR, obchodná spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 107533/B
Slovak Estate s.r.o., IČO: 50 050 907,
so sídlom: Osadná 2, Bratislava mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831
01, SR, obchodná spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 107533/B
Slovak Estate s.r.o., IČO: 50 050 907,
so sídlom: Osadná 2, Bratislava mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831
01, SR, obchodná spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 107533/B

preplatok z DzPFO
Daňový
Vyplatenie na
Iná majetková úrad Banská Bystrica,
konkurzný
hodnota
pobočka Žiar nad Hronom
účet
Odd. správy daní 17,ul. SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom
Spolu rozvrhovaný výťažok

321,55
424,99 €

Učrčenie podielu všeobecnej podstaty uspokojvanej týmto rozvrhom na pohľadávkach proti podstate
Hodnota výťažku získaného v rámci speňažovania majetku Úpadcu
Hodnota výťažku získaného v rámci speňažovania všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý je týmto ropzvrhom uspokojovaný
Podiel výťažku všeobecnej podstaty rozvrhovanej týmto rozvrhom na úhrade pohľadávok proti podstate v %

424,99 €
424,99 €
100,00%

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

Právny dôvod
vzniku pohľadávky

Celková
Dôvod a rozsah
Dátum
suma
Dátum vzniku
Priradená k priradenia k
úhrady
pohľadávky
pohľadávky
podstate všeobecnej
pohľadávky
proti
podstate / Poradie
podstaty

Slovenská pošta, a.
s.

poštovné

10.7.2018

10.7.2018

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a.
s.

poštovné

10.7.2018

10.7.2018

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a.
s.

poštovné

10.7.2018

10.7.2018

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a.
s.

poštovné

10.7.2018

10.7.2018

Všeobecná
podstata

poštovné

25.7.2018

25.7.2018

Slovenská pošta, a.

Všeobecná

Suma
pohľadávky
proti podstate
priradená
k
rozvrhovanej
podstate

súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
1,25 €
v rozsahu 100%/§
167t ods. 1, písm.b
ZKR
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
2,50 €
v rozsahu 100%/§
167t ods. 1, písm.b
ZKR
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
2,35 €
v rozsahu 100%/§
167t ods. 1, písm.b
ZKR
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
2,35 €
v rozsahu 100%/§
167t ods. 1, písm.b
ZKR
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
1,25 €
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poštovné

25.7.2018

25.7.2018

Slovenská pošta, a.
s.

poštovné

25.7.2018

25.7.2018

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a.
s.

poštovné

25.7.2018

25.7.2018

Všeobecná
podstata

Slovenská pošta, a.
s.

poštovné

5.11.2018

5.11.2018

Všeobecná
podstata

s.

podstata

Notársky úrad, JUDr.
Overenie zmlúv
Ondrášiková

5.11.2018

5.11.2018

Všeobecná
podstata

Ing.
Katarína
Štrbáňová, správca,
vedenie kancelárie
Dvory 1932, Púchov
020 01, S 1864

4.7.2018

4.7.2018

Všeobecná
podstata

Ing.
Katarína
Štrbáňová, správca,
vedenie kancelárie
Dvory 1932, Púchov
020 01, S 1865

1.8.2018

1.8.2018

Všeobecná
podstata

Ing.
Katarína
Štrbáňová, správca,
vedenie kancelárie
Dvory 1932, Púchov
020 01, S 1866

1.9.2018

1.9.2018

Všeobecná
podstata

Ing.
Katarína
Štrbáňová, správca,
vedenie kancelárie
Dvory 1932, Púchov
020 01, S 1867

1.10.2018

1.10.2018

Všeobecná
podstata

Ing.
Katarína
Štrbáňová, správca,
vedenie kancelárie
Dvory 1932, Púchov
020 01, S 1868

1.11.2018

1.11.2018

Všeobecná
podstata

Ing.
Katarína
Štrbáňová, správca,
vedenie kancelárie
Dvory 1932, Púchov
020 01, S 1869

1.12.2018

1.12.2018

Všeobecná
podstata

Ing.
Katarína
Štrbáňová, správca,
vedenie kancelárie
Dvory 1932, Púchov
020 01, S 1870

1.1.2019

1.1.2019

Všeobecná
podstata

Deň vydania: 27.02.2019

1,25 €
v rozsahu 100%/§
167t ods. 1, písm.b
ZKR
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
1,25 €
v rozsahu 100%/§
167t ods. 1, písm. a
ZKR
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
1,25 €
v rozsahu 100%/§
167t ods. 1, písm a
ZKR
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
1,40 €
v rozsahu 100%/§
167t ods. 1, písm.a
ZKR
súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
5,26 €
v rozsahu 100%/§
167t ods. 1, písm.a
ZKR
§
24b
ods.
e)
665/2005
Paušálna
náhrada
nákladov za vedenie 30,00 €
kancelárie/
§ 167t ods. 1, písm.b
ZKR
§
24b
ods.
e)
665/2005
Paušálna
náhrada
nákladov za vedenie 30,00 €
kancelárie/
§ 167t ods. 1, písm.b
ZKR
§
24b
ods.
e)
665/2005
Paušálna
náhrada
nákladov za vedenie 30,00 €
kancelárie/
§ 167t ods. 1, písm.b
ZKR
§
24b
ods.
e)
665/2005
Paušálna
náhrada
nákladov za vedenie 30,00 €
kancelárie/
§ 167t ods. 1, písm.b
ZKR
§
24b
ods.
e)
665/2005
Paušálna
náhrada
nákladov za vedenie 30,00 €
kancelárie/
§ 167t ods. 1, písm.b
ZKR
§
24b
ods.
e)
665/2005
Paušálna
náhrada
nákladov za vedenie 30,00 €
kancelárie/
§ 167t ods. 1, písm.b
ZKR
§
24b
ods.
e)
665/2005
Paušálna
náhrada
nákladov za vedenie 30,00 €
kancelárie/
§ 167t ods. 1, písm.b
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1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,40 €

5,26 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €
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Ing.
Katarína
Štrbáňová, správca,
vedenie kancelárie
Dvory 1932, Púchov
020 01, S 1871

1.2.2019

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
pripomienkovanie
ŠTRBÁŇ, s.r.o.,
kúpnej zmluvy,
Dvory 1932, Púchov návrhu na vklad
020 01

5.2.2019

Deň vydania: 27.02.2019

ZKR
§
24b
ods.
e)
665/2005
Paušálna
náhrada
Všeobecná
1.2.2019
nákladov za vedenie 30,00 €
podstata
kancelárie/
§ 167t ods. 1, písm.b
ZKR
súvisí s nákladmi na
speňaženie
Všeobecná všeobecnej podstaty
5.2.2019
60,00 €
podstata v rozsahu /
§ 167t ods. 1, písm.a
ZKR

Súdny poplatok
určený
v zmysle
zákona č. 71/1992 Zb.
Slovenská republikaVšeobecná
o
Okresný súd Trenčín
podstata
súdnych poplatkoch
v platnom znení, pol.
č.: 5 písm. d)
Spolu pohľadávky proti podstate vzťahujúce na podstatu, z ktorej sa realizuje
rozvrh výťažku týmto rozvrhom:

30,00 €

60,00 €

súvisí s nákladmi na
speňaženie
všeobecnej podstaty
0,70 €
v rozsahu 100,00 % /
§ 167t ods. 1, písm.b
ZKR
319,56 €

0,70 €

319,56 €

Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku §167n v spojení s § 167p ZKR
Suma výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu výťažku (t.j. HV)
103,44 €
Ustanovenie Vyhlášky relevantné pre výpočet odmeny z výťažku
§22 ods. 1, písm. b) zákona č. 665/2005 Z. z.
Percentuálna sadzba pre výpočet odmeny z rozvrhovaného výťažku (t.j.
zo sumy výťažku do 330,00 € - 16%
%)
Vzorec výpočtu odmeny z výťažku
(ČV/100)*%
Čistý výťažok
35,33
Odmena správcu z výťažku bez dane z pridanej hodnoty
5,60
Odmena správcu z výťažku vrátane dane z pridanej hodnoty
5,60 €
Odmena správcu z výťažku po zohľadnení limitu - vrátane dane z
5,60 €
pridanej hodnoty
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku § 167q ZKR
Suma výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu výťažku (t.j. HV)
321,55 €
Ustanovenie Vyhlášky relevantné pre výpočet odmeny z výťažku
§20 ods. 1, písm. b) zákona č. 665/2005 Z. z.
Percentuálna sadzba pre výpočet odmeny z rozvrhovaného výťažku (t.j.
zo sumy výťažku do 30,00 € - 16%, zo sumy výťažku nad
%)
30,00 € 15%
Vzorec výpočtu odmeny z výťažku
(ČV/100)*%
Čistý výťažok
319,8
Odmena správcu z výťažku bez dane z pridanej hodnoty
48,27
Odmena správcu z výťažku vrátane dane z pridanej hodnoty
48,27 €
Odmena správcu z výťažku po zohľadnení limitu - vrátane dane z
48,27 €
pridanej hodnoty

Výpočet čistého výťažku rozvrhovaného týmto rozvrhom
Suma čistého výťažku po odpočítaní
Suma
výťažku Suma pohľadávok proti podstate Suma odmeny správcu pripadajúca
odmeny správcu a
zahrnutého
pripadajúcich
na výťažok rozvrhovaný týmto
pohľadávok
proti
podstate
do tohto rozvrhu na výťažok rozvrhovaný týmto rozvrhom/Poradie
pripadajúcich na výťažok
výťažku
rozvrhom
§ 167t ods. 1, písm.a ZKR
rozvrhovaný týmto rozvrhom
424,99 €
319,56 €
53,87 €
51,56 €

Výpočet koeficientu rozvrhu čistého výťažku v prospech veriteľov
Suma zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov uspokojovaných týmto rozvrhom
Suma čistého výťažku rozvrhovaného veriteľom týmto rozvrhom
Koeficient rozvrhu čistého výťažku v prospech veriteľov

49 280,88 €
51,56 €
0,001046248
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Určenie konečnej výšky uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia
majetku všeobecnej podstaty:
P.
Veriteľ
č.

Adresa

IČO

20-22
Bedford
Row,
Londýn, WC1R-4JS,
1 Arrow Global Limited Spojené kráľovstvo
5606545
Veľkej
Británie
a
Severného írska
Bystrany 56, Bystrany
2 JUDr. Peter Mikuš
053 62,
36442151
Slovenská republika
KRUK Česká a
Československé armády
3 Slovenská republika
954/7, Hradec Králové,
24785199
s.r.o.
Česká republika
Kotěrova 2037/1b, Brno,
4 New BTS, a.s.
27745333
Česká republika
29.augusta 8-10, 813 63
Sociálna poisťovňa so
5
Bratislava
30807484
sídlom v Bratislave
Slovenská republika
Pri
Rajčianke
Stredoslovenská
6
2927/8,Žilina,
36442151
distribučná, a.s
Slovenská republika
Šancová 1/A, 814 99
UniCredit Leasing
7
Bratislava,
35730978
Slovakia, a.s.
Slovenská republika
Karadžičova 10
Union zdravotná
8
814 53 Bratislava
36284831
poisťovňa, a.s.
Slovenská republika
Mlynské
nivy
1,
Všeobecná úverová
9
Bratislava 829 90,
31320155
banka,a.s.
Slovenská republika
Panónska
cesta
2,
Všeobecná zdravotná Bratislava- Petržalka 851
10
35937874
poisťovňa, a.s.
04,
Slovenská republika

Prihlásená Zistená
Zostatok
Uspokojenie Uspokojenie
suma
suma
neuspokojenej
v%
v Eurách
pohľadávky pohľadávky
pohľadávky

21 687,35 € 21 687,35 € 0,105

22,69 €

21 664,66 €

3 710,92 €

3 710,92 €

0,105

3,88 €

3 707,04 €

1 055,46 €

1 055,46 €

0,105

1,10 €

1 054,36 €

1 152,60 €

1 152,60 €

0,105

1,21 €

1 151,39 €

4 596,90 €

4 596,90 €

0,105

4,81 €

4 592,09 €

41,53 €

41,53 €

0,105

0,04 €

41,49 €

8 958,23 €

8 958,23 €

0,105

9,37 €

8 948,86 €

128,94 €

128,94 €

0,105

0,13 €

128,81 €

3 694,24 €

3 694,24 €

0,105

3,87 €

3 690,37 €

4 254,71 €

4 254,71 €

0,105

4,45 €

4 250,26 €

Výzva na oznámenie čísla účtu
V nadväznosti na vyššie uvedené týmto zároveň žiadam veriteľov, aby správcovi oznámili číslo účtu,
na ktoré požadujú zaslanie finančných prostriedkov z rozvrhu spolu s variabilným symbolom, a to mailom na
adresu
strbanovaspravca@strban.sk
S úctou
Ing. Katarína Štrbáňová
správca konkurznej podstaty

K017616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Mojžišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2878/38, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.2.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/604/2018S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/604/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla banového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pri popretí pohľadávky
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 22OdK/604/2018 zo dňa 7.1.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Silvia Mojžišová nar. 20.2.1973 trvale bytom Halalovka 2878/38 Trenčín. Do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu S258. Toto
uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku OV č. 9/2019 dňa 14.1.2019.
V zmysle ustanovenia § 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 správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 226042018
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia, pričom kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá
a to najmenej 350 EUR a najviac 10 000 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K017617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mikulinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chocholná-Velčice 400, 913 04 Chocholná-Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/402/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/402/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU PODSTÁT
VŠEOBECNÁ PODSTATA

(evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, ustanovením § 37 a nasl.
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z.z. , ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov)

Správca:

JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
91101 Trenčín

Úpadca:

František Mikulinec, nar.: 04.03.1963
913 04 Chocholná – Velčice 400

1. HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: nákladné vozidlo, zn. Citroen berlingo , rok výroby: 1998, výrobné č. VF7MFKFXF65171822, farba červená, stav opotrebenia: funkčné,
Celková suma: 700,- €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 700,-€
Dátum zapísania do súpisu: 22.02.2019

2.
HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: nákladné vozidlo, zn. FS Lublin , rok výroby: 1999, výrobné č. SUL358427X0013552, farba biela, stav opotrebenia: nefunkčné,
Celková suma: 50,- €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 50,-€
Dátum zapísania do súpisu: 22.02.2019

3. Nehnuteľný majetok
Popis: stavba; rodinný dom na parc.číslo 741 s.č.400, ostatné plochy a nádvoria parc.č.169/2 , záhrady parc.č.740 , zastavaná plocha
a nádvorie parc.č.741 , zapísané na LV č: 49, okres: Trenčín, obec: Chocholná - Velčice, katastrálne územie: Chocholná - Velčice
Spoluvlastnícky podiel na dome : 1/12
druh: rodinný dom
súpisné č.: 400 na parcele číslo: 741
Stavba postavená na zemskom povrchu
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname majetku

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

K017618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamborová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haluzice 710 -, 913 07 Haluzice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/391/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/391/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako: „správca“) ako správca
dlžníka Martina Jamborová, rod. Praženicová, nar. 05.07.1969, trvale bytom 913 07 Haluzice 710, Slovenská
republika (ďalej aj ako „dlžník“), spisová značka: 40OdK/391/2018, ktoré uznesenie Okresného súdu Trenčín
o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku( ďalej aj ako „OV“) dňa 22.10.2018, v OV č.
204/2018, č. zverejnenia K079939, týmto vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk v nižšie uvedenom
ponukovom konaní.
Správca zverejnil v OV dňa 02.01.2019, č. OV 1/2019, č. zverejnenia K000220, súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty:
Presná špecifikácia súpisovej zložky majetku č. 1:
Typ súpisovej zložky: Obchodný podiel
Popis: 15 % obchodný podiel v spoločnosti ASJ GROUP s. r. o., so sídlom Haluzice 710, Haluzice 913 07, IČO:
46 545 255
Typ majetku: Iná majetková hodnota
Register: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 25764/R,
ďalej len ( „SZM č.1“) bude speňažovaná v súlade s § 167q) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( ďalej aj ako „ZKR“)
teda ako hnuteľné veci alebo pohľadávky.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podmienky 3. kola ponukového konania týkajúce sa SZM č.1
•Lehota na doručenie ponuky správcovi je do desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky na
odpredaj v OV.
•Za prvý deň lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia toho ktorého kola ponukového konania v
OV a posledný deň ponuky je desiaty 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 neprihliada.
•Ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie správcu: Dvory
1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, a to osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb,
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod. inak sa na ponuku neprihliada.
• Ponuku je záujemca povinný predložiť v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponuka konkurz
40OdK/391/2018/ - neotvárať“.
•V ponuke musí byť uvedená identifikácia záujemcu tak, že u:
·
·

fyzickej osoby musí byť uvedené meno, priezvisko alebo obchodné meno a dátum narodenia alebo IČO,
bydlisko, alebo miesto podnikania,
u právnickej osoby obchodné meno, sídlo a IČO

inak sa na ponuku neprihliada. Záujemca je povinný v ponuke uviesť kontakt – telefónne číslo a aj mailový
kontakt.
•Ponuka musí obsahovať :
·
·
·
·
·
·
·

presnú špecifikáciu majetku, o ktorý má záujemca záujem,
výslovný súhlas záujemcu s podmienkami 3.kola ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad,
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne,
podpis záujemcu,
neoddeliteľnou prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie 100% zálohy na ponúkaný majetok
bankové spojenie záujemcu (IBAN tvar)
záväzok, že záujemca si prevezme v prípade úspešného vyhodnotenia majetok od dlžníka sám a na
vlastné náklady

•Na ponuku, kde nebola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu na číslo
bankového účtu: IBAN: SK62 7500 0000 0040 2512 1018 sa neprihliada. Záloha je zložená včas, ak je najneskôr
v posledný deň lehoty ponukového konania pripísaná na vyššie uvedený účet správcu.
•Písomná ponuka musí obsahovať záväzok, že záujemca bez ďalšieho berie na vedomie všetky nasledovné
skutočnosti:
·
·

správca neručí za to, že obchodná spoločnosť, ktorej podiel sa ponúka, nie je zadlžená a neručí za jej
stav a bonitu,
správca neručí za to, že na obchodnej spoločnosti, alebo na podiele dlžníka, neviaznu ťarchy, zákonné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, exekučné povinnosti a iné, zákonné, alebo zmluvné
záväzky,
správca nie je povinný uhradiť žiadne náklady súvisiace s prevodom obchodnej spoločnosti, všetky
náklady hradí záujemca v plnom rozsahu (súdne poplatky, notárske poplatky a akékoľvek iné s tým
spojené náklady),
správca nie je povinný zadovážiť akékoľvek iné doklady k obchodnej spoločnosti, tieto si zadováži
prípadný záujemca sám a na vlastné náklady, po dohode s dlžníkom,
správca v súvislosti s prevodom nemá okrem vypracovania Zmluvy o prevode obchodného podielu,
zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, návrhu na zápis do Obchodného registra a zadováženia
zákonom predpokladaných súhlasov k prevodu žiadne iné povinnosti,
v prípade, ak sa zmarí prevod obchodného podielu iným spôsobom, alebo v prípade, ak odmietne vydať
príslušný orgán doklad, ktorý zákon vyžaduje, prípadne nebude možné vykonať prevod z akýchkoľvek
dôvodov, správca oznámi túto skutočnosť záujemcovi a záujemca berie na vedomie, že sa následne bude
považovať ponukové konanie za neúspešné a ak to bude potrebné, následne sa spíše dohoda o
odstúpení od zmluvy o prevode obchodného podielu, prípadne platnosť a účinnosť tejto zmluvy skončí
iným zákonným spôsobom.

Vyhodnotenie ponúk:
·

správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je desať (10) pracovných dní od skončenia ponukového
konania, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky,

• za predpokladu, že viacerí záujemcovia ponúknu za predmet ponuky rovnakú cenu, správca vykoná žreb na
základe ktorého sa rozhodne, ktorý záujemca sa stane úspešným záujemcom,
• správca mailom alebo telefonicky a v primeranej lehote informuje úspešného uchádzača o výsledkoch verejného
ponukového konania,
• správca výhradne emailom vyrozumie záujemcov o výsledkoch verejného ponukového konania, preto je
nevyhnutné tieto kontaktné údaje: e-mail, prípadne telefónne číslo uviesť v ponuke,
• v prípade ak v ponuke nebude uvedené bankové spojenie záujemcu, Správca peniaze vráti na číslo účtu, z
ktorého mu bola zložená záloha,
• správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk, nie však skôr ako 15. (pätnásty) deň od skončenia
ponukového konania, vyzvať víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie zmluvy o prevode
obchodného podielu a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť. Ak úspešný záujemca bez rozumného dôvodu
odmietne uzatvoriť zmluvu v lehote určenej správcom, správca má za zmarenie ponukového konania nárok na
pokutu vo výške 50% zo záujemcom zloženej zálohy, ktorá je príjmom príslušnej všeobecnej podstaty,
·

v prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nebudú spočívať na záujemcovi a na jeho nečinnosti, nebude
možné vykonať prevod obchodného podielu, správca vráti záujemcovi záloh, ktorý záujemca zložil na
správcovský účet bez zbytočného odkladu,

• Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich
dní od skončenia ponukového konania.
•V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo bude ponuka zmarená, správca bude postupovať v
zmysle ZKR a po treťom ( 3.) kole ponukového konania ponúkne majetok na odpredaj veriteľom.
•Správca si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a to aj vtedy, ak záujemcovia splnia všetky podmienky a
vyhlásiť ďalšie kolo ponukového konania, alebo ponukové konanie úplne zrušiť.
•Informácie o majetku je možné nadobudnúť po dohode so správcom, ktorý osloví dlžníka a poskytnutie informácií
sprostredkuje.
Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je: Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01,
Slovenská republika Číslo telefónu: 0948 030 217. Mailová adresa: strbanovak@gmail.com,
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V Púchove dňa 22.02.2019

K017619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vodička Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúka 257, 916 33 Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/446/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/446/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako: „správca“) ako správca
dlžníka Jiří Vodička, nar. 12.10.1951, trvale bytom 916 33 Lúka 257, Slovenská republika (ďalej aj ako „dlžník“),
spisová značka: 40OdK/446/2018, ktoré uznesenie Okresného súdu Trenčín o vyhlásení konkurzu bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej aj ako „OV“) dňa 14.11.2018, v OV č. 219/2018, č. zverejnenia
K087023, týmto vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk v nižšie uvedenom ponukovom konaní.
Správca zverejnil v OV dňa 17.01.2019, č. OV 12/2019, č. zverejnenia K004869, súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty:
Presná špecifikácia súpisovej zložky majetku č. 1:
Typ súpisovej zložky: Obchodný podiel
Typ majetku: Iná majetková hodnota
Popis: 100 % obchodný podiel v spoločnosti TCE - complex elektronic - VMS, spol. s r.o.,
IČO: 36 298 158, so sídlom Bernolákova 14, Nové Mesto nad Váhom, 915 01.
Súpisová hodnota: 9 000,- €
Register: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 10516/R,
ďalej len ( „SZM č.1“) bude speňažovaná v súlade s § 167q) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( ďalej aj ako „ZKR“)
teda ako hnuteľné veci alebo pohľadávky.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podmienky 3. kola ponukového konania týkajúce sa SZM č.1
•Lehota na doručenie ponuky správcovi je do desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky na
odpredaj v OV.
•Za prvý deň lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia toho ktorého kola ponukového konania v
OV a posledný deň ponuky je desiaty 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 neprihliada.
•Ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie správcu: Dvory
1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, a to osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb,
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod. inak sa na ponuku neprihliada.
• Ponuku je záujemca povinný predložiť v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponuka konkurz
40OdK/446/2018/ - neotvárať“.
•V ponuke musí byť uvedená identifikácia záujemcu tak, že u:
·
·

fyzickej osoby musí byť uvedené meno, priezvisko alebo obchodné meno a dátum narodenia alebo IČO,
bydlisko, alebo miesto podnikania,
u právnickej osoby obchodné meno, sídlo a IČO

inak sa na ponuku neprihliada. Záujemca je povinný v ponuke uviesť kontakt – telefónne číslo a aj mailový
kontakt.
•Ponuka musí obsahovať :
·
·
·
·
·
·
·

presnú špecifikáciu majetku, o ktorý má záujemca záujem,
výslovný súhlas záujemcu s podmienkami 3.kola ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad,
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne,
podpis záujemcu,
neoddeliteľnou prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie 100% zálohy na ponúkaný majetok
bankové spojenie záujemcu (IBAN tvar)
záväzok, že záujemca si prevezme v prípade úspešného vyhodnotenia majetok od dlžníka sám a na
vlastné náklady

•Na ponuku, kde nebola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu na číslo
bankového účtu: IBAN: SK62 7500 0000 0040 2512 1018 sa neprihliada. Záloha je zložená včas, ak je najneskôr
v posledný deň lehoty ponukového konania pripísaná na vyššie uvedený účet správcu.
•Písomná ponuka musí obsahovať záväzok, že záujemca bez ďalšieho berie na vedomie všetky nasledovné
skutočnosti:
·
·
·
·

správca neručí za to, že obchodná spoločnosť, ktorej podiel sa ponúka, nie je zadlžená a neručí za jej
stav a bonitu,
správca neručí za to, že na obchodnej spoločnosti, alebo na podiele dlžníka, neviaznu ťarchy, zákonné
povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, exekučné povinnosti a iné, zákonné, alebo zmluvné
záväzky,
správca nie je povinný uhradiť žiadne náklady súvisiace s prevodom obchodnej spoločnosti, všetky
náklady hradí záujemca v plnom rozsahu (súdne poplatky, notárske poplatky a akékoľvek iné s tým
spojené náklady),
správca nie je povinný zadovážiť akékoľvek iné doklady k obchodnej spoločnosti, tieto si zadováži
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prípadný záujemca sám a na vlastné náklady, po dohode s dlžníkom,
správca v súvislosti s prevodom nemá okrem vypracovania Zmluvy o prevode obchodného podielu,
zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, návrhu na zápis do Obchodného registra a zadováženia
zákonom predpokladaných súhlasov k prevodu žiadne iné povinnosti,
v prípade, ak sa zmarí prevod obchodného podielu iným spôsobom, alebo v prípade, ak odmietne vydať
príslušný orgán doklad, ktorý zákon vyžaduje, prípadne nebude možné vykonať prevod z akýchkoľvek
dôvodov, správca oznámi túto skutočnosť záujemcovi a záujemca berie na vedomie, že sa následne bude
považovať ponukové konanie za neúspešné a ak to bude potrebné, následne sa spíše dohoda o
odstúpení od zmluvy o prevode obchodného podielu, prípadne platnosť a účinnosť tejto zmluvy skončí
iným zákonným spôsobom.

Vyhodnotenie ponúk:
·

správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je desať (10) pracovných dní od skončenia ponukového
konania, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky,

• za predpokladu, že viacerí záujemcovia ponúknu za predmet ponuky rovnakú cenu, správca vykoná žreb na
základe ktorého sa rozhodne, ktorý záujemca sa stane úspešným záujemcom,
• správca mailom alebo telefonicky a v primeranej lehote informuje úspešného uchádzača o výsledkoch verejného
ponukového konania,
• správca výhradne emailom vyrozumie záujemcov o výsledkoch verejného ponukového konania, preto je
nevyhnutné tieto kontaktné údaje: e-mail, prípadne telefónne číslo uviesť v ponuke,
• v prípade ak v ponuke nebude uvedené bankové spojenie záujemcu, Správca peniaze vráti na číslo účtu, z
ktorého mu bola zložená záloha,
• správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk, nie však skôr ako 15. (pätnásty) deň od skončenia
ponukového konania, vyzvať víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie zmluvy o prevode
obchodného podielu a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť. Ak úspešný záujemca bez rozumného dôvodu
odmietne uzatvoriť zmluvu v lehote určenej správcom, správca má za zmarenie ponukového konania nárok na
pokutu vo výške 50% zo záujemcom zloženej zálohy, ktorá je príjmom príslušnej všeobecnej podstaty,
·

v prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nebudú spočívať na záujemcovi a na jeho nečinnosti, nebude
možné vykonať prevod obchodného podielu, správca vráti záujemcovi záloh, ktorý záujemca zložil na
správcovský účet bez zbytočného odkladu,

• Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich
dní od skončenia ponukového konania.
•V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo bude ponuka zmarená, správca bude postupovať v
zmysle ZKR a po treťom ( 3.) kole ponukového konania ponúkne majetok na odpredaj veriteľom.
•Správca si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a to aj vtedy, ak záujemcovia splnia všetky podmienky a
vyhlásiť ďalšie kolo ponukového konania, alebo ponukové konanie úplne zrušiť.
•Informácie o majetku je možné nadobudnúť po dohode so správcom, ktorý osloví dlžníka a poskytnutie informácií
sprostredkuje.
Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je: Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01,
Slovenská republika Číslo telefónu: 0948 030 217. Mailová adresa: strbanovak@gmail.com,
strbanovaspravca@strban.sk

V Púchove dňa 22.02.2019
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K017620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Jánoška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 439, 916 27 Častkpvce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/38/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/38/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Andrej Jánoška, nar. 12.07.1978, trvale bytom 916 27
Častkovce 439, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/38/2019 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na
telefónnom čísle 032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K017621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Jánoška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 439, 916 27 Častkpvce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/38/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/38/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca konkurzný správca dlžníka Andrej Jánoška, nar. 12.07.1978, trvale bytom 916
27 Častkovce 439, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/38/2019, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky, číslo účtu je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Ing. Katarína Roderová, správca
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K017622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Jánoška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 439, 916 27 Častkpvce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/38/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/38/2019
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
dlžníka Andrej Jánoška, nar. 12.07.1978, trvale bytom 916 27 Častkovce 439, Slovenská republika, Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 40OdK/38/2018-21 zo dňa 15.02.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 40OdK/38/2018-21 dated on 15th of February 2019 bankruptcy procedure as declared on the
Debtor – Andrej Jánoška, born on 12th of July 1978, adress 916 27 Častkovce 439, Slovak republic.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 22.02.2019. Dňom
23.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 22nd of February 2019. Bankruptcy was
declared on 23th of February 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: Ing.
Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: Ing. Katarína Roderová, with
residence at Piaristická 44, 911 01 Trenčín.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
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.
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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).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
Ing. Katarína Roderová, správca

K017623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bátora Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
5. apríla 790 / 33, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1968
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/464/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/464/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
SKKS, k.s., správca dlžníka: Marián Bátora, nar.: 19.05.1968, bytom: 5. apríla 790/33, 957 01 Bánovce nad
Bebravou týmto s poukazom na § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že
dňa 21.02.2019 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
Grosslingova 77 , Bratislava, IČO: 31 351 026 v prihlásenej sume 30.148,49 EUR.
SKKS, k.s., správca

K017624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlárová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/39/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/39/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Alena SEDLÁROVÁ, nar. 16.04.1974, trvale bytom 018 41 Dubnica nad
Váhom, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/39/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do
správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod.. Žiadosť na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
vzitnik.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
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v Považskej Bystrici dňa 22. februára 2019
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K017625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlárová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/39/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/39/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Vladimír Žitník, správca dlžníka Alena SEDLÁROVÁ, nar. 16.04.1974, trvale bytom 018 41 Dubnica nad
Váhom, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/39/2019 v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák.
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu je vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN: SK45 5200
0000 0000 1189 0088.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b)
na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
v Považskej Bystrici dňa 22. februára 2019
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K017626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Machajdíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Jesenského 673/15, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/425/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/425/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Xénia Hofierková, so sídlom Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, S1531, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka Irena Machajdíková, rod. Balážová, nar. 09.02.1962, trvale bytom J. Jesenského 673/15, 971 01
Prievidza, ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 38OdK/425/2018, týmto v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, mi bola dňa
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22.02.2019 doručená prihláška pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785309, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, a to:
Právny dôvod:
Dňa 14.09.2003 uzavrel dlžník s právnym predchodcom Veriteľa spoločnosťou Provident Financial, s.r.o., IČO
35805731, so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava 2, Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. 659901923, a to
na sumu 5 000,00 Sk. Dlžník sa zaviazal vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky v 31-tich pravidelných týždenných
splátkach po 250,00 Sk. Celková suma úveru tak predstavovala čiastku 7 750,00 Sk. Zároveň so zmluvou o
spotrebiteľskom úvere uzavrel dlžník Zmluvu o zabezpečení splátok úveru. Na základe tejto zmluvy sa pôvodný
veriteľ zaviazal poskytovať dlžníkovi službu, ktorá spočívala v osobnom výbere splátok prostredníctvom
obchodného zástupcu, a to každý týždeň na adrese, ktorú určil dlžník. Na základe Zmluvy o postúpení
pohľadávok zo dňa 16.12.2016 uzavretej medzi Provident Financial, s.r.o. a KRUK Česká a Slovenská republika
s.r.o. (ďalej len "Súčasný veriteľ") došlo k postúpení pohľadávky z uvedených zmlúv na Súčasného veriteľa, a to v
celkovej výške 75,02 € (48,40 € zo zmluvy o úvere a 26,62 € zo zmluvy o zabezpečení splátok úveru). Dlžník
súčasnému veriteľovi, spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. neuhradil ničeho. Veriteľ prihlasuje
svoju pohľadávku vo výške 75,02 €. Zároveň si veriteľ uplatňuje úrok z omeškania od postúpenia pohľadávky do
vyhlásenia konkurzu, a to vo výške 4,54 €. Súčasný veriteľ splnomocnil JUDr. Jiřího Šmídu, euroadvokáta, na
všetky úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávky. Číslo účtu súčasného veriteľa je SK79 0900 0000 0051 2151
7295, VS 659901923. Prílohy: Podľa prihlášky
celková suma v EUR: 79,56 EUR
dátum zápisu do zoznamu pohľadávok: 22.02.2019
V Trenčíne, dňa 22.02.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Irena Machajdíková

K017627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlárová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/39/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/39/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
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(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Alena SEDLÁROVÁ, nar.
16.04.1974, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR, oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/39/2019 zo dňa 15. februára 2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 38/2019 zo dňa 22.02.2019 vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Alena
SEDLÁROVÁ, born. 16.04.1974, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovak republic, my duty is to inform you, that
District Court in Trenčín, No. 40OdK/39/2019 on the 15 February 2019 and promulgated in the Commercial
Bulletin No. 38/2019 dated 22. February 2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
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právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

228

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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May 2015.
V Považská Bystrica, dňa 22.02.2019/ In Považská Bystrica, on 22.02.2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca/trustee

K017628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brusel František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajné 511, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/473/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/473/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Štrbáňová, správca so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, Značka správcu:
S1864 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: František Brusel, nar. 16.04.1978, trvale bytom 916 16 Krajné –
Matejovec 511, podnikajúci pod obchodným menom František Brusel s miestom podnikania 916 16 Krajné –
Matejovec 511, IČO 41 091 418 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s § 167n ods. 1 druhá veta zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje I. kolo ponukového
konania na predaj majetku Dlžníka, ktorý je zapísaný v súpise Oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č.34/2019 dňa 18.02.2019 pod č. K014581.
A. Predmet ponukového konania:
SZM zapísané do súpisu Oddelenej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č.34/2019 dňa 18.02.2019 pod č.
K014581, ktoré sa predávajú nasledovne:
SZM 1 až 3 sa predávajú ako jeden celok, teda ako jeden súbor majetku a pre účely ponukového konania sú
označené ako „Predmet A1“
Nehnuteľný majetok- pozemky:
1.
Nehnuteľný majetok
Číslo LV:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze Súpisová hodnota: €
a reštrukturalizácii v spojení s § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii
Deň zápisu:
Popis: parcela registra C
Pozemok parcela číslo:
Okres: Myjava
Obec: KRAJNÉ
Názov k. ú.: Krajné

7721
1 014,00
11.2.2019
12630
zastavaná plocha
a nádvorie
169
1/2

Druh pozemku:
Výmera/ m2:
Spoluvlastnícky podiel:
Výmera k spoluvlastníckemu
Štát: SR
podielu/m2:
84,50
2.
Nehnuteľný majetok
Číslo LV:
7721
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze Súpisová hodnota: €
774,00
a reštrukturalizácii v spojení s § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii
Deň zápisu:
11.2.2019
Popis: parcela registra C
Pozemok parcela číslo:
12641
Okres: Myjava
Druh pozemku:
záhrada
Obec: KRAJNÉ
Výmera/ m2:
129
Názov k. ú.: Krajné
Spoluvlastnícky podiel:
1/2
Výmera k spoluvlastníckemu
Štát: SR
podielu/m2:
64,50
3.
Nehnuteľný majetok
Číslo LV:
7721
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze Súpisová hodnota: €
2 976,00
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a reštrukturalizácii v spojení s § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii
Deň zápisu:
11.2.2019
Popis: parcela registra C
Pozemok parcela číslo:
12642
Okres: Myjava
Druh pozemku:
záhrada
Obec: KRAJNÉ
Výmera/ m2:
496
Názov k. ú.: Krajné
Spoluvlastnícky podiel:
1/2
Výmera k spoluvlastníckemu
Štát: SR
podielu/m2:
248,00

B. Podmienky 1. kola týkajúce sa speňaženia Predmetu A1
•Predmet A 1 sa speňažuje ako jeden súbor majetku výhradne spoločne
•Úspešný záujemca (víťaz ponukového konania) je povinný prevziať veci tak ako „stoja a ležia“ a na vlastné
náklady si zabezpečiť prevzatie veci (majetku),
•Úspešný záujemca (víťaz ponukového konania) je povinný vyhotoviť kúpnu zmluvu,
•Všetky náklady spojené s prevzatím veci (majetku) a prepisom majetku v príslušnom registri uhradí úspešný
záujemca (nadobúdateľ). Náklady na overenie podpisov predávajúceho na kúpnej zmluve znáša predávajúci.
•Lehota na doručenie ponuky správcovi je desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky na
odpredaj v OV.
•Za prvý deň lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia toho ktorého kola ponukového konania v
OV a posledný deň ponuky je desiaty 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 neprihliada.
•Ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie správcu: Dvory
1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, a to osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb,
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod. inak sa na ponuku neprihliada.
• Ponuku je záujemca povinný predložiť v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponuka konkurz
40OdK/473/2018/ - neotvárať“.
•V ponuke musí byť uvedená identifikácia záujemcu tak, že u:
·
·

fyzickej osoby musí byť uvedené meno, priezvisko alebo obchodné meno a dátum narodenia alebo IČO,
bydlisko, alebo miesto podnikania,
u právnickej osoby obchodné meno, sídlo a IČO

Ponuka musí obsahovať :
·
·
·
·
·

·
·
·
·

nezameniteľné označenie záujemcu,
označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
výslovný súhlas záujemcu s podmienkami 1.kola ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad,
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne,
prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie 100% zálohy na ponúkaný majetok (Záloha je zložená
včas, ak je najneskôr v posledný deň lehoty ponukového konania pripísaná na vyššie uvedený účet
správcu. Na ponuku, kde nebola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet
správcu, na číslo bankového účtu: IBAN: SK62 7500 0000 0040 2512 1018 sa neprihliada.).
bankové spojenie záujemcu (IBAN tvar),
ponuka doručená Správcovi musí byť vyhotovená v Slovenskom jazyku,
dátum a podpis záujemcu,
kontakt – telefónne číslo a aj mailový kontakt.

C. Vyhodnotenie ponúk.
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na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň
lehoty do 15:00 hod., sa neprihliada,
na ponuku, ktorá nie je označená „Ponuka konkurz 40OdK/473/2018/ - neotvárať“ sa neprihliada
správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je desať (10) pracovných dní od skončenia ponukového
konania, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky,

• za predpokladu, že viacerí záujemcovia ponúknu za predmet ponuky rovnakú cenu, správca vykoná žreb na
základe ktorého sa rozhodne, ktorý záujemca sa stane úspešným záujemcom,
• správca výhradne, telefonicky, alebo emailom vyrozumie ostatných záujemcov o výsledkoch verejného
ponukového konania, preto je nevyhnutné tieto kontaktné údaje: e-mail, prípadne telefónne číslo uviesť v ponuke,
• v prípade ak v ponuke nebude uvedené bankové spojenie záujemcu, správca peniaze vráti na číslo účtu, z
ktorého mu bola zložená záloha,
• správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk, nie však skôr ako 11. (jedenásty) deň od skončenia
ponukového konania, vyzvať víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie zmluvy a túto zmluvu v
primeranej lehote uzatvoriť. Ak úspešný záujemca bez rozumného dôvodu odmietne uzatvoriť zmluvu v lehote
určenej správcom, správca má za zmarenie ponukového konania nárok na pokutu vo výške 50% zo záujemcom
zloženej zálohy, ktorá je príjmom príslušnej všeobecnej podstaty,
• Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich
dní od skončenia ponukového konania.
•V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo bude ponuka zmarená, správca bude postupovať v
zmysle ZKR a po treťom ( 3.) kole ponukového konania ponúkne majetok na odpredaj veriteľom.
•Správca si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a to aj vtedy, ak záujemcovia splnia všetky podmienky a
vyhlásiť ďalšie kolo ponukového konania, alebo ponukové konanie úplne zrušiť.
•Informácie o majetku je možné nadobudnúť po dohode so správcom, ktorý osloví dlžníka a poskytnutie informácií
sprostredkuje.
Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je: Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01,
Slovenská republika Číslo telefónu: 0948 030 217. Mailová adresa: strbanovak@gmail.com,
strbanovaspravca@strban.sk
Týmto správca vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk vo vyššie uvedenom ponukovom konaní.
V Púchove dňa 22.02.2019

K017629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Kiepeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 196/8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 880 228
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/137/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/137/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
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JUDr.Ján Súkeník, správca dlžníka Karol Kiepeš nar. 4.11.1976 trvale bytom Mojmírova ulica 196/8 Prievidza
podnikajúci pod obchodným menom Karol Kiepeš s miestom podnikania Mojmírova 196/8 Prievidza, IČO:
47 880 228 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40OdK/137/2018 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustnovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:
BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A Bratislava, IČO: 47 967 692 v celkovej sume 1599,44 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K017630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Krausková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. Rázusa 884/42, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/540/2018
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
Sp. zn.: 38OdK/540/2018, S373
Podľa Zoznamu majetku zo dňa 13.08.2018 a vyjadrení úpadcu na osobnom stretnutí dňa 15.01.2019 a podľa
vykonaných šetrení správcu v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, správca konkurznej podstaty zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle § 167t ods. 1 ZKR.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Marta Krausková, nar.: 25.07.1984, trvale
bytom: Ul. M. Rázusa 884/42, 971 01 Prievidza, Slovenská republika,
zrušuje.
V Trenčíne, dňa 22.02.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca Marta Krausková

K017631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kraus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezolupy 55, 957 01 Brezolupy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1986
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/265/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/265/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 91101 Trenčín , správca majetku
dlžníka Peter Kraus , nar. 05.03.1986 , bytom 957 01 Brezolupy 55 , týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia §
167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: PRVÉ
Predmet: Súbor nehnuteľných vecí, konkrétne súpisová zložka č. 1 , súpisová zložka č. 2 , súpisová zložka č. 3 ,
súpisu všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 193/2018 dňa
05.10.2018.
1. Nehnuteľný majetok
Popis: pozemok, parcely registra „ C“ zapísaný na LV č: 538,
okres Bánovce nad Bebravou, obec: Brezolupy, katastrálne územie : Brezolupy
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/8
druh: zastavané plochy a nádvoria;
parcelné číslo: 234
výmera 255m2
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce., na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Dátum zapísania do súpisu: 01.10.2018

2. Nehnuteľný majetok
Popis: Stavba, zapísaná na LV č: 538,
okres Bánovce nad Bebravou, obec: Brezolupy, katastrálne územie : Brezolupy
Spoluvlastnícky podiel na rod.dome : 1/8
druh: rodinný dom
súpisné č. : 55 na parcele číslo: 234
Stavba postavená na zemskom povrchu .
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Dátum zapísania do súpisu: 01.10.2018

3. Nehnuteľný majetok
Popis: pozemok, parcely registra „ C“ zapísaný na LV č: 549,
okres Bánovce nad Bebravou, obec: Brezolupy, katastrálne územie : Brezolupy
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/16
druh: zastavané plochy a nádvoria;
parcelné číslo: 233
výmera 102m2
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce., na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Dátum zapísania do súpisu: 01.10.2018

Celková hodnota : 2.000,- €
Hodnota: 2.000,- €

Mena: Euro
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Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Obálku označiť číslom
konkurzu a nápisom „ NEOTVÁRAŤ!“ . 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 bankového účtu: IBAN: SK 29 1111 0000 0014 0935 1003
VS: 382652018
Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka 1. kolo Kraus“.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese advokat@ak-birosova.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor
nehnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia prvého ponukového konania najvyššiu ponuku.

JUDr. Danica Birošová, správca

K017632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lošonciová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviaky nad Nitricou 249, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/487/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/487/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka: Eva LOŠONCIOVÁ, nar. 08.03.1961, trvale bytom Diviaky nad Nitricou 249, 972 25 Diviaky nad Nitricou,
občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/487/2018, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Eva LOŠONCIOVÁ, nar. 08.03.1961, trvale
bytom Diviaky nad Nitricou 249, 972 25 Diviaky nad Nitricou, občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/487/2018,
zrušuje.
Považská Bystrica, 22. februára 2019
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JUDr. Alojz Žitník, správca

K017633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vysoký Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vácka 4102 / 3, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/161/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/161/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty 20.02.2019
Viliam Vysoký, nar. 17.09.1985, Vácka 4102/3, 018 41 Dubnica n/V
40OdK/161/2018
Názov, popis súpisovej zložky
Súpis. hodnota Dátum a právny dôvod
P.č.
majetku
€
zapísania
H. Iná majetková hodnota
Obchodný podiel v spoločnsti VaP
1.
5.000,20.02.2019, § 167h ods. 1
Servis s.r.o.

Poznámka
OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka
25457/R

K017634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anastázia Dobiašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/530/2018
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
Sp. zn.: 40OdK/530/2018, S373
Podľa Zoznamu majetku zo dňa 14.08.2018 a vyjadrení úpadcu na osobnom stretnutí dňa 11.01.2019 a podľa
vykonaných šetrení správcu v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, správca konkurznej podstaty zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle § 167t ods. 1 ZKR.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Anastázia Dobiášová, nar.: 09.07.1979,
trvale bytom: Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske, Slovenská republika,
zrušuje.
V Trenčíne, dňa 22.02.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadca Anastázia Dobiašová

K017635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pobedím 296, 916 23 Pobedím
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/410/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/410/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 91101 Trenčín , správca majetku
dlžníka Miroslav Herák , nar. 30.01.1984, bytom 916 23 Pobedím 296 , týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia §
167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: PRVÉ
Predmet: Súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí, konkrétne súpisová zložka č. 1 , súpisová zložka č. 2, súpisu
všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 241/2018 dňa 14.12.
2018.
1. HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: nákladné vozidlo , zn. Peugeot druh skriňový, rok výroby: 1994, výrobné č. VF3290A7200399555, farba bieloa, stav opotrebenia:
nefunkčné, opotrebované, nutnosť generálnej opravy, šrotová hodnota
Celková suma: 30,- €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 30,-€
Dátum zapísania do súpisu: 11.12.2018

2.
HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: príves nákladný -vozík , zn. Pongratz LPS, rok výroby: 2002, výrobné č. U5GV0405221012737, farba strieborná metalíza pastelová
stav opotrebenia: opotrebované, nutnosť opravy,
Celková suma: 100,- €
Mena:
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Euro
Hodnota: 100,- €
Dátum zapísania do súpisu: 11.12.2018

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Obálku označiť číslom
konkurzu a nápisom „ NEOTVÁRAŤ!“ . 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 bankového účtu: IBAN: SK 29 1111 0000 0014 0935 1003
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VS: 224102018
Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka 1. kolo Herák“.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese advokat@ak-birosova.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia prvého ponukového konania najvyššiu ponuku.

JUDr. Danica Birošová, správca
NAŠE DATABÁZY

K017636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brusel František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajné 511, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/473/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/473/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Štrbáňová, správca so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, Značka správcu:
S1864 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: František Brusel, nar. 16.04.1978, trvale bytom 916 16 Krajné –
Matejovec 511, podnikajúci pod obchodným menom František Brusel s miestom podnikania 916 16 Krajné –
Matejovec 511, IČO 41 091 418 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s § 167n ods. 1 druhá veta zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje I. kolo ponukového
konania na predaj majetku Dlžníka, ktorý je zapísaný v súpise Všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č.31/2019 dňa 13.02.2019 pod č. K013088.
A. Predmet ponukového konania:
SZM 1 zapísaná do súpisu Všeobecnej podstaty zverejnená v Obchodnom vestníku č.31/2019 dňa 13.02.2019
pod č. K013088, sa predáva nasledovne:
SZM 1 pre účely ponukového konania je označená ako „motorové vozidlo Peugot 206“
Hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo Peugot 206
Dátum prvej evidencie v SR: 31.08.2000
Výrobné číslo: VF32ARHYF40900260
Farba : strieborná metalíza svetlá

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rok výroby: 2000
Stav opotrebovanosti: vozidlo opotrebované, stav zodpovedá dobe používania
Právny dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.,
Evidenčné číslo: : MY 900AZ
Súpisová hodnota: 500,00 Eur
Dátum zapísania: 08.02.2019

B. Podmienky 1. kola týkajúce sa speňaženia motorového vozidla Peugot 206
•Úspešný záujemca (víťaz ponukového konania) je povinný prevziať veci tak ako „stoja a ležia“ a na vlastné
náklady si zabezpečiť prevzatie veci (majetku),
•Úspešný záujemca (víťaz ponukového konania) je povinný vyhotoviť kúpnu zmluvu,
•Všetky náklady spojené s prevzatím veci (majetku) a prepisom majetku v príslušnom registri uhradí úspešný
záujemca (nadobúdateľ)
•Lehota na doručenie ponuky správcovi je desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky na
odpredaj v OV.
•Za prvý deň lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia toho ktorého kola ponukového konania v
OV a posledný deň ponuky je desiaty 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 neprihliada.
•Ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie správcu: Dvory
1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, a to osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb,
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod. inak sa na ponuku neprihliada.
• Ponuku je záujemca povinný predložiť v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponuka konkurz
40OdK/473/2018/ - neotvárať“.
•V ponuke musí byť uvedená identifikácia záujemcu tak, že u:
·
·

fyzickej osoby musí byť uvedené meno, priezvisko alebo obchodné meno a dátum narodenia alebo IČO,
bydlisko, alebo miesto podnikania,
u právnickej osoby obchodné meno, sídlo a IČO

Ponuka musí obsahovať :
·
·
·
·
·

·
·
·
·

nezameniteľné označenie záujemcu,
označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
výslovný súhlas záujemcu s podmienkami 1.kola ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad,
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne,
prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie 100% zálohy na ponúkaný majetok (Záloha je zložená
včas, ak je najneskôr v posledný deň lehoty ponukového konania pripísaná na vyššie uvedený účet
správcu. Na ponuku, kde nebola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet
správcu, na číslo bankového účtu: IBAN: SK62 7500 0000 0040 2512 1018 sa neprihliada.).
bankové spojenie záujemcu (IBAN tvar),
ponuka doručená Správcovi musí byť vyhotovená v Slovenskom jazyku,
dátum a podpis záujemcu,
kontakt – telefónne číslo a aj mailový kontakt.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

239

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

C. Vyhodnotenie ponúk.
·

na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň
lehoty do 15:00 hod., sa neprihliada,

·

na ponuku, ktorá nie je označená „Ponuka konkurz 40OdK/473/2018/ - neotvárať“ sa neprihliada

·

správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je desať (10) pracovných dní od skončenia ponukového
konania, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky,

• za predpokladu, že viacerí záujemcovia ponúknu za predmet ponuky rovnakú cenu, správca vykoná žreb na
základe ktorého sa rozhodne, ktorý záujemca sa stane úspešným záujemcom,
• správca výhradne, telefonicky, alebo emailom vyrozumie ostatných záujemcov o výsledkoch verejného
ponukového konania, preto je nevyhnutné tieto kontaktné údaje: e-mail, prípadne telefónne číslo uviesť v ponuke,
• v prípade ak v ponuke nebude uvedené bankové spojenie záujemcu, správca peniaze vráti na číslo účtu, z
ktorého mu bola zložená záloha,
• správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk, nie však skôr ako 11. (jedenásty) deň od skončenia
ponukového konania, vyzvať víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie zmluvy a túto zmluvu v
primeranej lehote uzatvoriť. Ak úspešný záujemca bez rozumného dôvodu odmietne uzatvoriť zmluvu v lehote
určenej správcom, správca má za zmarenie ponukového konania nárok na pokutu vo výške 50% zo záujemcom
zloženej zálohy, ktorá je príjmom príslušnej všeobecnej podstaty,
• Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich
dní od skončenia ponukového konania.
•V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo bude ponuka zmarená, správca bude postupovať v
zmysle ZKR a po treťom ( 3.) kole ponukového konania ponúkne majetok na odpredaj veriteľom.
•Správca si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a to aj vtedy, ak záujemcovia splnia všetky podmienky a
vyhlásiť ďalšie kolo ponukového konania, alebo ponukové konanie úplne zrušiť.
•Informácie o majetku je možné nadobudnúť po dohode so správcom, ktorý osloví dlžníka a poskytnutie informácií
sprostredkuje.
Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je: Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01,
Slovenská republika Číslo telefónu: 0948 030 217. Mailová adresa: strbanovak@gmail.com,
strbanovaspravca@strban.sk
Týmto správca vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk vo vyššie uvedenom ponukovom konaní.
V Púchove dňa 22.02.2019

K017637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tršková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 421/17, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdS/1/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdS/1/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38OdS/1/2019
Iné zverejnenie

Správca oznamuje veriteľom dlžníka Iveta Tršková, rod, Szűcsová, nar. 11.09.1970, trvale bytom Pionierska
421/17, 018 41 Dubnica nad Váhom, že v súlade s § 168c ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR) do 05.04.2019 preskúma pomery dlžníka a podľa toho zostaví návrh splátkového
kalendára.
Veritelia dlžníka, ktorí môžu byť splátkovým kalendárom dotknutí, majú právo oznámiť správcovi výšku svojej
pohľadávky, ktorá má byť zahrnutá do splátkového kalendára a v súlade s § 168d ods. 1 ZKR nahliadať do
návrhu splátkového kalendára v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom na Bratislavskej ulici 354/32. Veritelia
dotknutí splátkovým kalendárom budú zverejnení v neverejnej časti registra úpadcov.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K017638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuka Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica M. Rázusa 864 / 5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/26/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/26/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka Anton Kuka, nar. 26.05.1982, trvale bytom Ulica M. Rázusa 864/5, 971
01 Prievidza III – Necpaly týmto v zmysle § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „ZKR“)
oznamuje, že ku dňu 22.02.2019 nebol zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurznej podstate.
Z uvedeného je zrejmé, že súpis všeobecnej, či oddelenej podstaty nebolo dôvodné vyhotoviť, keďže by tieto
neobsahovali žiadnu súpisovú zložku majetku.
Na základe uvedeného správca v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú
nové návrhy na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli
preddavok na trovy navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
V Trenčíne, dňa 22.02.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca

K017639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučková Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1602/2, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/42/2019 S1070
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38OdK/42/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 38OdK/42/2019 zo dňa 14.2.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Jolana Bučková rod. Danková, nar. 23.5.1961, trvale bytom Marka Čulena 1602/2, 972 51 Handlová. Do
funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská
Bystrica. V súlade s ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského
spisu dlžníka Jolana Bučková rod. Danková, nar. 23.5.1961, trvale bytom Marka Čulena 1602/2, 972 51
Handlová sp. zn.: 38OdK/42/2019 S1070, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika
141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod.
Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca

K017640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 5A/1725, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/561/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, správca konkurznej podstaty úpadcu František Herák, nar.: 30.10.1968, trvale bytom:
Kasárenská 1725/5A, 911 05 Trenčín, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“), týmto v zmysle §167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že mu bola
doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Prihláška veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty: Slovenská republika- Generálne
riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, so sídlom: Šagátova 1, 813 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 00212008 v celkovej sume vo výške 193,70 Eur, doručená dňa 14.02.2019.
V Trenčíne, dňa 22.02.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu

K017641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hulmanová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/489/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/489/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka: Zuzana HULMANOVÁ, nar. 11.06.1973, trvale bytom 911 01 Trenčín, občan SR, pod sp. zn.:
22OdK/489/2018, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Zuzana HULMANOVÁ, nar. 11.06.1973,
trvale bytom 911 01 Trenčín, občan SR, pod sp. zn.: 22OdK/489/2018, zrušuje.
Považská Bystrica 22. februára 2019
JUDr. Alojz Žitník, správca

K017642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tonka Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1958 / 19, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/28/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/28/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Lukáš Tonka, nar. 7.8.1988, trvale bytom Svätoplukova 1958/19, 957 04
Bánovce nad Bebravou, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje,
že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na ul. Bratislavská
354/32 v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu kancelárie alebo
telefonicky na tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk. Právo nahliadať do
spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurzný súd,
účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje
osobitný predpis.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K017643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tonka Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1958 / 19, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/28/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/28/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Lukáš Tonka, nar. 7.8.1988, trvale bytom
Svätoplukova 1958/19, 957 04 Bánovce nad Bebravou v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 22282019 ako špecifického symbolu.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K017644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smižík Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Mariková 306, 018 02 Dolná Mariková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/558/2018 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/558/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Parcelné č.
1637/8
1637/12
220
1043
1044
1428
1429/100
1429/300
1577/1
1577/2
1578/100
3230/100
3251
3282
3296
3308
3324
3325
3327
3328
3464
3561
3787
4204
1429/200
1430
1844
3230/200
3250
3534/100
3542

Súpis oddelenej
Register LV
C
1198
C
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1198
E
1199
E
1199
E
1199
E
1199
E
1199
E
1199
E
1199

Zabezpečený veriteľ:

podstaty
Kat. územie
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková
Dolná Mariková

Výmera v m2
203
10
175
186
710
2759
24
130257
946
4829
146263
8287
11930
9829
10806
1078
674
1000
146
53
257
185545
4853
8317
89167
18134
51606
178101
502234
188851
276788

Spol. podiel
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/23715840
4657/24453120
4657/24453120
4657/24453120
4657/24453120
4657/24453120
4657/24453120
4657/24453120

druh pozemku
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
TPP
TPP
TPP
lesný pozemok
lesný pozemok
TPP
TPP
lesný pozemok
lesný pozemok
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
ostatná plocha
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok

súp. hod. v EUR
0,06
0,01
0,05
0,02
0,01
0,05
0,01
40,92
0,02
0,09
45,95
2,60
0,23
0,19
0,21
0,021
0,01
0,02
0,04
0,01
0,02
3,64
0,09
0,16
27,17
5,52
15,72
54,27
153,04
57,54
84,34

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, sídlo:
K dolnej stanici 22, Trenčín
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IČO: 424995000013
Opis zabezpečovacieho práva:

Záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:

Prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky:

Daň z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2009

Výška zabezpečenej pohľadávky:

110,48 EUR

Poradie zabezpečenej pohľadávky:

1

___________________________________________________________________________________________
_
Zabezpečený veriteľ:

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, sídlo:
K dolnej stanici 22, Trenčín
IČO: 424995000013

Opis zabezpečovacieho práva:

Záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:

Druhé

Opis zabezpečenej pohľadávky:

Daň z príjmov FO
za zdaňovacie obdobie 2010

Výška zabezpečenej pohľadávky:
Poradie zabezpečenej pohľadávky:

794,79 EUR
2

___________________________________________________________________________________________
Zabezpečený veriteľ:

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, sídlo:
K dolnej stanici 22, Trenčín
IČO: 424995000013

Opis zabezpečovacieho práva:

Záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:

Tretie

Opis zabezpečenej pohľadávky:

Daň z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2012

Výška zabezpečenej pohľadávky:

139,92 EUR

Poradie zabezpečenej pohľadávky:

3

___________________________________________________________________________________________
_
Zabezpečený veriteľ:

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, sídlo:
K dolnej stanici 22, Trenčín
IČO: 424995000013

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

Záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:

Tretie

Opis zabezpečenej pohľadávky:

Daň z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2013

Výška zabezpečenej pohľadávky:

226,68 EUR

Poradie zabezpečenej pohľadávky:

4

___________________________________________________________________________________________
_
Zabezpečený veriteľ:

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, sídlo:
K dolnej stanici 22, Trenčín
IČO: 424995000013

Opis zabezpečovacieho práva:

Záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:

tretie

Opis zabezpečenej pohľadávky:

Úrok z omeškania na základe rozhodnutia
veriteľa zo dňa 21.07.2014

Výška zabezpečenej pohľadávky:

289,10 EUR

Poradie zabezpečenej pohľadávky:

5

___________________________________________________________________________________________
_
Zabezpečený veriteľ:

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, sídlo:
K dolnej stanici 22, Trenčín
IČO: 424995000013

Opis zabezpečovacieho práva:

Záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:

Tretie

Opis zabezpečenej pohľadávky:

Úrok z omeškania na základe rozhodnutia
veriteľa zo dňa 27.09.2016

Výška zabezpečenej pohľadávky:

476,80 EUR

Poradie zabezpečenej pohľadávky:

6

___________________________________________________________________________________________
Zabezpečený veriteľ:

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, sídlo:
K dolnej stanici 22, Trenčín
IČO: 424995000013

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

Záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:

tretie

Opis zabezpečenej pohľadávky:

Úrok z omeškania na základe

Deň vydania: 27.02.2019

rozhodnutia veriteľa zo dňa 31.01.2018
Výška zabezpečenej pohľadávky:

83,90 EUR

Poradie zabezpečenej pohľadávky:

7

___________________________________________________________________________________________
_
Zabezpečený veriteľ:

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, sídlo:
K dolnej stanici 22, Trenčín
IČO: 424995000013

Opis zabezpečovacieho práva:

Záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:

štvrté

Opis zabezpečenej pohľadávky:

Pokuta vyplývajúca z rozhodnutia DÚ
Považská Bystrica zo dňa 20.01.2006

Výška zabezpečenej pohľadávky:
Poradie zabezpečenej pohľadávky:

83,90 EUR
8

___________________________________________________________________________________________
_
V Trenčíne dňa 22.02.2019

JUDr. Otto Markech, správca

K017645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jarmila Koyšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 50/125-4, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/39/2014S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/39/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku:
Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiace:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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-august, september 2018 vo výške 107,19 EUR
- november 2018 vo výške 48,24 EUR
v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rózhodnutia alebo exekúciou. Finančné prostriedky boli pripísané
na účet v banke založený pre účely konkurzu.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K017646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Šipková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K štadiónu 1306/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/301/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, správca konkurznej podstaty úpadcu Bc. Tatiana Šipková, nar.: 05.10.1984, trvale bytom:
K štadiónu 1306/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“), týmto v
zmysle §167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že mu bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Prihláška veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom: Panónska
cesta 11, 852 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 704 713 v celkovej sume vo výške 8.634,34 Eur,
doručená dňa 14.02.2019.
V Trenčíne, dňa 22.02.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu

K017647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Mozol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1963
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: 40OdK/62/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/62/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Piešťanská
25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného vo veci dlžníka: Jozef
Mozol, nar. 11. 06. 1963, trvale bytom 957 01 Bánovce nad Bebravou, možno nahliadnuť v pracovných dňoch
v čase od 8.00 h. do 12.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h. v kancelárii správcu: Piešťanská 25, Nové Mesto nad
Váhom. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na
adrese kancelárie správcu, mailom na: boljesikml@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K017648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Šipková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K štadiónu 1306/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/301/2018
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
Sp. zn.: 38OdK/301/2018, S373
Podľa Zoznamu majetku zo dňa 15.03.2018 a vyjadrení úpadcu na osobnom stretnutí dňa 21.09.2018 a podľa
vykonaných šetrení správcu v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, správca konkurznej podstaty zistil, že
po speňažení majetku oddelenej podstaty publikovanom v OV č. 215/2018 dňa 08.11.2018 v zmysle opravy
hodnoty majetku publikovanej v OV č. 227/2018 dňa 26.11.2018, konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu v zmysle § 167t ods. 1 ZKR.
Správca úpadcu v zmysle §167k ods. 5 ZKR po speňažení vyššie uvedeného majetku vydal mimo rozvrh
zabezpečenému veriteľovi výťažok zo speňaženia, a to po odpočítaní svojej odmeny a nákladov speňaženia
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Tatiana Šipková, nar.: 05.10.1984, trvale
bytom: K štadiónu 1306/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika,
zrušuje.

V Trenčíne, dňa 22.02.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca Tatiana Šipková

K017649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žitniak Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 535 / 13, 972 02 Kanianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1958
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/501/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22OdK/501/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
SKKS, k.s., správca dlžníka: Miroslav Žitniak, nar.: 17.11.1958, bytom: Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka týmto
s poukazom na § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa 22.02.2019
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľ BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 47 967 692 v prihlásenej sume 535,58 EUR.
SKKS, k.s., správca

K017650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václav Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1431/6, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/212/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/212/2018-21
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
Okresný súd Trenčín uznesením číslo 22OdK/212/2018-21 zo dňa 03.07.2018 v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka Václav Daniel, nar.10.08.1985, trvale bytom Mládežnícka 1431/6, 020 01 Púchov (ďalej len dlžník),
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil Ing. Oľgu Šabovú, so sídlom kancelárie Dolný
Šianec č.1, 911 01 Trenčín značka správcu S1452 (ďalej len správca). Uznesenie bolo publikované v OV č.
132/2018 zo dňa 11.07.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ust. § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku, alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v OV, že konkurz sa končí. Oznámením v OV sa
konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu majetku
väčšej hodnoty, ktoré dlžník vlastnil v posledných troch rokov, súčinnosti tretích osôb, vlastného šetrenia
správcom a zo samotného vyjadrenia dlžníka Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu Václav Daniel,
nar.10.08.1985, trvale bytom Mládežnícka 1431/6,
020 01 Púchov, končí.
Týmto oznámením v OV sa konkurz dlžníka Václav Daniel, nar.10.08.1985 trvale bytom Mládežnícka
1431/6, 020 01 Púchov, zrušuje.
V Trenčíne, dňa 22.02.2019
Ing. Oľga Šabová, správca
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K017651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Ranincová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/243/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/243/2018-21
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
Okresný súd Trenčín uznesením číslo 40OdK/243/2018-21 zo dňa 27.07.2018 v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka Martina Ranincová, nar.20.06.1979 trvale bytom 913 22 Trenčianske Mitice (ďalej len dlžník), vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil Ing. Oľgu Šabovú, so sídlom kancelárie Dolný Šianec
č.1, 911 01 Trenčín značka správcu S1452 (ďalej len správca). Uznesenie bolo publikované v OV č. 149/2018 zo
dňa 03.08.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ust. § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku, alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v OV, že konkurz sa končí. Oznámením v OV sa
konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu majetku
väčšej hodnoty, ktoré dlžník vlastnil v posledných troch rokov, súčinnosti tretích osôb, vlastného šetrenia
správcom a zo samotného vyjadrenia dlžníka Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu Martina Ranincová,
nar.20.06.1979, trvale bytom 913 22 Trenčianske Mitice, končí.
Týmto oznámením v OV sa konkurz dlžníka - úpadcu Martina Ranincová, nar.20.06.1979, trvale bytom 913
22 Trenčianske Mitice, zrušuje.
V Trenčíne, dňa 22.02.2019
Ing. Oľga Šabová, správca

K017652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Bendik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 395/27, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1965
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/27/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/27/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. Mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Ľubomír Bendik, nar.
28.2.1965, trvale bytom Tichá 395/27, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky oznamujeme, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/27/2019 zo dňa 8.2.2018 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 33/2019 zo dňa 15.2.2019, vyhlásený konkurz a boli sme ustanovení za správcu dlžníka.
In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator of the bankrupt
Ľubomír Bendik, born 28.2.1965, address bytom Tichá 395/27, 911 01 Trenčín, we hereby declare that it was
declared bankrupt on the debtor's property by order of the District Court Trenčín, no. 40OdK/27/2019 published in
Commercial Journal no. 33/2019 of 15.2.2019, and we were appointed as the administrator of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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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).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the Slovak republic www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the
forms). You must attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak 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.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
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canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed
fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the
right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application,
shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The
position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň 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 is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne dňa 22.2.2019/ In Trenčín, on 22.2.2019
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Bankruptcy Liquidation k.s., správca/trustee

K017653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukučková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviacka Nová Ves 507, 972 24 Diviacka Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/539/2018 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/539/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

POZEMOK
Por.č. Parc.č.
1.
87/1, reg. „C“
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Výmera Druh
Štát, obec, k.ú.
472
Zast. plocha a nádvorie SR,
Diviacka Nová Ves,
979, reg. „C“
2 201
Ostatná plocha
SR,
Diviacka Nová Ves,
1032, reg. „C“ 331
Zast. plocha a nádvorie SR,
Diviacka Nová Ves,
1035, reg. „C“ 27148
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
197/1, reg. „E“ 86385
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
200, reg. „E“
26302
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
613, reg. „E“
925
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
663, reg. „E“
861
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
665, reg. „E“
263
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
792, reg. „E“
1947
Ostatná plocha
SR,
Diviacka Nová Ves,
804, reg. „E“
52677
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
805, reg. „E“
3780
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
811, reg. „E“
173348 TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
828, reg. „E“
16848
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
829, reg. „E“
5194
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
836, reg. „E“
1511
Orná pôda
SR,
Diviacka Nová Ves,
841, reg. „E“
41937
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
1031, reg. „E“ 1417
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
1033, reg. „E“ 6528
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
1034/2, reg. „E“ 2870
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,

Č. LV Spoluvl. pod.
Hodnota
1203 942795 / 428571360 53,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 9,50 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 43,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 197,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 632,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 192,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 6,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 6,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 2,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 8,50 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 385,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 27,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 1 269,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 123,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 38,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 11,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 307,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 10,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 47,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 21,00 €
Diviacka Nová Ves
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K017654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tuchyňa 138, 018 55 Tuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1957
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: 38OdK/465/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/465/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci dlžníka: Ľubomír
Baláž, nar. 13. 05. 1957, trvale bytom: 018 55 Tuchyňa 138, prestáva podliehať konkurzu z dôvodu, že sa ho
nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, nasledujúci majetok:
č.
zl.

opis súpisovej zložky majetku

súpisová
hodnota

1

osobné vozidlo Škoda Felicia, EČV: IL521BF, kategória: M1, karoséria: AB hatchback 5 dv., farba: zelená, objem: 1 289
250,00 €
cm2, výkon: 50 kW, r. v. 1996, značne opotrebované

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

K017655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čibenka Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1422 / 8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/18/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/18/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku – 1. kolo ponukového konania
JUDr. Peter Zajac, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1706, so sídlom
kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako správca dlžníka Vladimír Čibenka, nar.
28.01.1952, bytom Okružná 1422/8, 02 001 Púchov (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167n ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "ZKR“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.
Predmet predaja
Predmetom predaja sú všetky spoluvlastnícke podiely Dlžníka na všetkých pozemkoch zapísaných na LV č. 2131,
kat. územie Oravská Jasenica, obec: Oravská Jasenica, okres: Námestovo. Výška spoluvlastníckeho podielu
Dlžníka predstavuje 4908/14466806.
Pozemky sú evidované ako tzv. spoločná nehnuteľnosť podľa § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. v platnom znení
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(ďalej len "ZPS"). V zmysle ust. § 9 ods. 9 ZPS je prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti
len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti zakázaný.
Druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, trvalý trávny porast, ostatná plocha, lesný pozemok, orná pôda,
vodná plocha
Súpisová hodnota všetkých spoluvlastníckych podielov Dlžníka: 1.916,72 EUR
Predmetom predaja je ďalej stavba zapísana na LV č. 2131, kat. územie Oravská Jasenica, obec: Oravská
Jasenica, okres: Námestovo, súpisné číslo: 198, postavená na parcele č. 383, druh stavby: administratívna
budova, výška spoluvlastníckeho podielu Dlžníka k stavbe: 4908/14466806
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu: 50,- EUR
Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky
u správcu na tel. č. 0911 830 003, príp. e-mailom na adrese: judr.peter.zajac@gmail.com
Podmienky ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 38OdK/18/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Peter Zajac,
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi
po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 1. ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi na
nadobudnutie ponúkaného predmetu predaja. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne osvedčeným
podpisom záujemcu, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
výška ponúknutej kúpnej ceny;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu
alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu.

Záloha na kúpnu cenu
Záujemcovia o kúpu majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu, a to na bankový účet správcu IBAN: SK70 0900 0000 0050 3125 7696, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s. Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v
ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky
záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu. Zálohu zloženú záujemcom,
ktorý nebude označený za víťaza predmetného ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi, a to
bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového
konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok s
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ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje,
či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 15 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. § 167r ods. 2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel
alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho
práva k spoluvlastníckemu podielu.
V Bánovciach nad Bebravou, 25.02.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K017656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zreničík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenica 232, 018 17 Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/2/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/2/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K017657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zreničík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenica 232, 018 17 Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/2/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/2/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v
Fio banke, a.s., č.ú.: SK04 8330 0000 0025 0140 9831. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K017658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zreničík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenica 232, 018 17 Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/2/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/2/2019
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.
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Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa
15.01.2019, spis. zn. 22OdK/2/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 14/2019 zo dňa
21.01.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok: Miroslav Zreničík, nar. 24.06.1983, trvale bytom Jasenica 232,
018 07 Považská Bystrica, Slovensko, (ďalej len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka
vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská republika. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88
Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·

·

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

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
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s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to
inform you that based on the resolution of the District court Trenčín, file No. 22OdK/2/2019 published in
Commercial Journal No 14/2019 on 21th of January 2019, the bankruptcy was declared on the estate of debtor:
Miroslav Zreničík, date of birth 24.06.1983, residence Jasenica 232, 018 07 Považská Bystrica, Slovak republic
(hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
Slovak republic. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the
standard claims form to be established in accordance
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below:
·
·
·

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
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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
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.
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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.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca / trustee

K017659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1620 / 20, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/26/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/26/2019
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.
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Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa
01.02.2019, spis. zn. 22OdK/26/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 28/2019 zo dňa
08.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok: Miroslav Cicko, nar. 15.07.1983, trvale bytom Marka Čulena
1620/20, 972 51 Handlová, Slovensko, (ďalej len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka
vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská republika. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88
Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·

·

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

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
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V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to
inform you that based on the resolution of the District court Trenčín, file No. 22OdK/26/2019 published in
Commercial Journal No 28/2019 on 08th of February 2019, the bankruptcy was declared on the estate of debtor:
Miroslav Cicko, date of birth 15.07.1983, residence Marka Čulena 1620/20, 972 51 Handlová, Slovak republic
(hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
Slovak republic. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the
standard claims form to be established in accordance
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below:
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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
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
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about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca / trustee

K017660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1620 / 20, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/26/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/26/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K017661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1620 / 20, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/26/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/26/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K017662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 272, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/27/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/27/2019
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.
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Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa
04.02.2019, spis. zn. 38OdK/27/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 28/2019 zo dňa
08.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok: Zuzana Mikulová, nar. 22.05.1976, bytom 971 01 Cígeľ 272,
Slovensko, (ďalej len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov,
aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na
adresu: JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika. V zmysle
článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných
jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára,
prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·

·

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

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
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Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to
inform you that based on the resolution of the District court Trenčín, file No. 38OdK/27/2018 published in
Commercial Journal No 28/2019 on 08th of February 2019, the bankruptcy was declared on the estate of debtor:
Zuzana Mikulová, date of birth 22.05.1976, residence 971 01 Cígeľ 272, Slovak republic (hereinafter only
“debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
address JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic. According to
the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below:
·
·
·
·

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
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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
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
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of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca / trustee

K017663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 272, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/27/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/27/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K017664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 272, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/27/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/27/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v
Fio banke, a.s., č.ú.: SK04 8330 0000 0025 0140 9831. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

272

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K017665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vajdová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiarska 881/29, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1961
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/504/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/504/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Janka Vajdová, nar. 02.07.1961, trvale bytom Žiarska 881/29,
972 51 Handlová (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K017666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Bartiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka č. 298/15, 935 61 Hronovce - Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/182/2018 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/182/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA, spis. zn. 27OdK/182/2018 zo dňa 30.8.2018 bol vyhlásený konkurz na
mejtok dlžníka: Slávka Bartiová, nar. 17.07.1978, bytom Hronovce - Domaša, Mládežnícka č. 298/15. /ďalej
v texte len „úpadca“/. Do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A, 94501
Komárno, značka správcu S1567. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 171/2018 zo
dňa 05.09.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Slávka Bartiová, nar. 17.07.1978, bytom
Hronovce - Domaša, Mládežnícka č. 298/15, sa KONČÍ, a teda sa týmto oznámením v Obchodnom
vestníku konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S1567

K017667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Német
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 37/33, 935 37 Dolný Pial
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/183/2018 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/183/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA, spis. zn. 27OdK/183/2018 zo dňa 30.08.2018 bol vyhlásený konkurz na
mejtok dlžníka: Pavol Német, nar. 29.09.1973, bytom Dolný Pial, Stredná č. 37/33. /ďalej v texte len „úpadca“/.
Do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A, 94501 Komárno, značka
správcu S1567. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 172/2018 zo dňa 06.09.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Pavol Német, nar. 29.09.1973, bytom Dolný Pial,
Stredná č. 37/33, sa KONČÍ a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek

K017668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bihari
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fabrická 13/A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/186/2018 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/186/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA, spis. zn. 27OdK/186/2018 zo dňa 30.08.2018 bol vyhlásený konkurz na
mejtok dlžníka: Roman Bihari, nar. 01.06.1963, bytom Nitra, Fabrická č. 13/A. /ďalej v texte len „úpadca“/. Do
funkcie správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A, 94501 Komárno, značka
správcu S1567. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 172/2018 zo dňa 06.09.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Roman Bihari, nar. 01.06.1963, bytom Nitra,
Fabrická č. 13/A, sa KONČÍ a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S1567

K017669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Šimek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 850/15, 953 03 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/50/2018 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/50/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA, spis. zn. 29OdK/50/2018 zo dňa 05.09.2018 bol vyhlásený konkurz na
mejtok dlžníka: Viliam Šimek, nar. 15.04.1981, trvale bytom Kamenná 850/15, 951 17 Žitavany. /ďalej v texte len
„úpadca“/. Do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A, 94501 Komárno,
značka správcu S1567. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 175/2018 zo dňa
11.09.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Viliam Šimek, nar. 15.04.1981, trvale bytom
Kamenná 850/15, 951 17 Žitavany, sa KONČÍ a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S1567
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K017670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Opoldus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cetínska 41/9, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/80/2018 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/80/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA, spis. zn. 30OdK/80/2018 zo dňa 28.9.2018 bol vyhlásený konkurz na mejtok
dlžníka: Ľubomír OPOLDUS, nar. 26.04.1957, bytom Cetínska 41/9, 95113 Branč. /ďalej v texte len „úpadca“/.
Do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A, 94501 Komárno, značka
správcu S1567. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 193/2018 zo dňa 05.10.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Ľubomír OPOLDUS, nar. 26.04.1957, bytom
Cetínska 41/9, 95113 Branč, sa KONČÍ a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S1567

K017671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Petres
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvor Mikuláš 674, 41 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/83/2018 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/83/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA, spis. zn. 29OdK/83/2018 zo dňa 08.10.2018 bol vyhlásený konkurz na
mejtok dlžníka: Štefan Petres, nar. 03.02.1970, bytom Dvor Mikuláš 674, 941 35 Dubník. /ďalej v texte len
„úpadca“/. Do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A, 94501 Komárno,
značka správcu S1567. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 198/2018 zo dňa
12.10.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Štefan Petres, nar. 03.02.1970, bytom Dvor
Mikuláš 674, 941 35 Dubník, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K017672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Petríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenova 482/37, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1971
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/122/2018 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/122/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Anna Petríková, nar. 09.07.1971, bytom Červenova 482/37, 949 01
Nitra, t. č. Golianova 93, 949 01 Nitra-Čermáň (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §
166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom na túto skutočnosť
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí. Týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d.
Slovenská insolvenčná k.s., správca
V Nitre, dňa 21.02.2019

K017673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Matejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 221, 955 01 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2015 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 7
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- peňažná pohľadávka,
Opis súpisovej zložky: peňažná pohľadávka- nárok na náhradu škody voči úpadcovi na vrátenie neoprávnene
vybraté peňažné prostriedky z bankového účtu po vyhlásení konkurzu, podliehajúce konkurzu, na účte číslo
SK4009000000000038340182, vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.
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Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 8300,00 EUR
Deň zápisu: 22.02.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:

K017674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRIATEX FASHION SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie mládeže 568/79, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 382 499
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty zostavený podľa § 95 Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Úpadca:

TRIATEX FASHION SK, s.r.o.,

IČO 44 382 499
Nábrežie mládeže 568/79
949 01 Nitra
Správca:

JUDr. Zuzana Szabóová
L. Kassáka 8
940 01 Nové Zámky

č.k.:

31K/7/2015

sp.zn.: 31K/7/2015 S 1525

I.
Konkurz na majetok úpadcu TRIATEX FASHION SK, s.r.o., IČO 44 382 499, so sídlom Nábrežie mládeže
568/79, 949 01 Nitra bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra 31K/7/2015 – 86 zo dňa 19.06.2015,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 120/2015 dňa 25.06.2015. Súd súčasne ustanovil za správcu
konkurznej podstaty JUDr. Zuzanu Szabóovú so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzná podstata
Zistený majetok úpadcu bol zahrnutý do všeobecnej podstaty určenej na speňaženie a uspokojenie
nezabezpečených veriteľov úpadcu. Súpis všeobecnej podstaty majetku bol správcom zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 167/2015 dňa 31.08.2015.

Speňaženie majetku

Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate sú podrobne špecifikované v prílohe Pohľadávky proti podstate. Tvoria ich najmä
položky: poštovné, odmena správcu a prihlášky pohľadávok proti podstate veriteľov.
Celková výška pohľadávok proti podstate, ktoré sú priradené k súpisovým zložkám majetku patriacim do podstaty,
predstavuje sumu vo výške 2.474,55 €.

Výťažok
K 16.01.2019 boli speňažené všetky majetkové zložky zaradené do všeobecnej podstaty a zabezpečené peňažné
prostriedky na účte v mene €. Celkový výťažok zo speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty majetku
dosiahol sumu 10 070,87 € .
Stav na bankovom účte ku dňu 22.02.2019 je v sume 7.596,32€.

II.
Zoznam speňaženého majetku
Dátum
30.12.2015
13.07.2017
15.08.2017
14.09.2017
16.10.2017
14.11.2017
15.01.2018
15.02.2018
15.03.2018
20.07.2018
Spolu :

Úkon
Zostatok na bankovom účte ku dňu 31.12.2015
Vklad konateľa
Vklad konateľa
Vklad konateľa
Vklad konateľa
Vklad konateľa
Vklad konateľa
Vklad konateľa
Vklad konateľa
Vklad konateľa

Suma €
70,87
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
10.070,87€

III.
Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky
Zoznam

proti
zostavený

podľa
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Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predp. A o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Suma v
Poradie
podľa
Por.č. Dátum
Pohľadávka proti podstate
Uspokojené
€
§87 ods. 2 ZKR
Časť Paušálnej odmeny správcu priznaná
1.
14.10.2015
343,85 25.7.2017
A
súdom (OV 202/2015 zo dňa 21.10.2015)
Doplatok paušálnej odmeny správcu priznanej
2.
14.10.2015
1000
22.8.2017
A
súdom (OV 202/2015 zo dňa 21.10.2015)
25.7.2017 (časť odmeny vo výške 500,-€ )
Odmena za speňaženie majetku
3.
25.7.2017
600
16.01.2019 (doplatok odmeny vo výške A
§17 ods. 1 vyhlášky 665/2005 Z.z.
100€)
Odmena za speňaženie majetku
4.
15.1.2019
80,20 16.01.2019
A
§17 ods. 2 vyhlášky 665/2005 Z.z.
Suma 56,15€ (uhr. 25.7.2017) suma 52,45
5.
A
9.5.2016
cestovné náhrady - pojednávanie OS NR
108,60 uhr. 16.01.2019
6.
14.7.2016 cestovné náhrady - pojednávanie OS NR
108,60 16.1.2019
A
Poštovné správca - TRIATEX FASHION SK
7.
29.6.2015
1,75
16.1.2019
C
s.r.o.
8.
9.7.2015
Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
9.
30.7.2015 Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
10.
5.8.2015
Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
11.
5.8.2015
Poštovné správca - Ing. Peter Čigáš
1,75
16.1.2019
C
12.
14.8.2015 Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
13.
26.8.2015 Poštovné správca - OS NR
2,2
16.1.2019
C
14.
28.9.2015 Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
15.
28.9.2015 Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
16.
28.9.2015 Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
17.
16.10.2015 Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
18.
4.11.2015 Poštovné správca - Dedák&Partners s.r.o.
1,55
16.1.2019
C
19.
22.12.2015 Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
20.
29.3.2016 Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
21.
19.4.2016 Pokuta DÚ Nitra, rozh.č. 102971288/2016
30
16.1.2019
C
22.
2.6.2016
Poštovné správca - Daňový úrad Nitra
1,55
16.1.2019
C
23.
2.6.2016
Poštovné správca - Dedák&Partners s.r.o.
1,55
16.1.2019
C
24.
2.6.2016
Poštovné správca - Ing. Peter Čigáš
1,55
16.1.2019
C
Poštovné správca - Slovenská konsolidačná,
25.
17.6.2016
1,75
16.1.2019
C
a.s.
26.
7.7.2016
Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
27.
7.7.2016
Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
28.
8.7.2016
Poštovné správca - OS NR
1,75
16.1.2019
C
29.
25.9.2016 Poštovné správca - OS NR
1,9
16.1.2019
C
30.
18.10.2016 Poštovné správca - OS NR
2,05
16.1.2019
C
31.
21.12.2016 Poštovné správca - Daňový úrad Nitra
1,9
16.1.2019
C
32. 31.5.2017 Poštovné správca - OS NR
1,9
16.1.2019
C
FA č. OF27/18 - spracovanie účtovnej a
33.
C
20.3.2018 daňovej závierky
150
29.3.2018
34.
18.6.2018 správca poštovné
1,7
16.1.2019
C
35.
29.6.2018 správca poštovné
1,9
16.1.2019
C
36.
13.8.2015 správca poštovné - OS NR
1,75
16.1.2019
C
37.
25.9.2015 správca poštovné - OS NR
1,9
16.1.2019
C
38.
9.11.2017 Poštovné správca - OS NR
1,9
16.1.2019
C
Spolu: 2.474,55 €
z toho:
Uspokojené: 2.474,55 €
Neuspokojené: 0,00€

IV.
Náklady spojené s ukončením konkurzného konania
Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 30,14€, ktoré budú
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pozostávať:
·
·

z poštových poplatkov vo výške 10,-€
súdny poplatok pri zostavení konečného rozvrhu z výťažku všeobecnej podstaty 0,2% - 20,14€

V.
Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
podľa §98 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii Zákona č. 7/2005 Z.z.
Konečný zoznam pohľadávok bol správcom zostavený dňa 22.09.2015. Z dôvodu zmeny veriteľa na základe
Uznesenia OS NR zo dňa15.02.2016, zverejnené v OV č. 34/2016 dňa 19.02.2016. správca vykonal Zmenu č. 1
v Konečnom zozname pohľadávok dňa 18.03.2016.
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty: 10.070,87€
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate:

2.474,55€

Náklady na ukončenie konkurzného konania:

30,14€

Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov:

7.566,18€

Pomerné rozdelenie čistého výťažku pre nezabezpečené pohľadávky veriteľov predstavuje pomerné
uspokojenie vo výške 59,73458% hodnoty zo zistenej pohľadávky každého nezabezpečeného veriteľa.

Veriteľ

Spôsob
Celková
výška Celková
výška uspokojenia
prihlásenej
zistenej
pohľadávky
pohľadávky
pohľadávky
koeficient
0,59734588

RIMO, s.r.o.,
IČO: 35 861 185, Roľníckej 9988,73 €
školy 1, Komárno
Slovenská konsolidačná, a.s.,
IČO 35 776 005, Cintorínska
21, 814 99 Bratislava
2677,60 €
( pôvodný veriteľ: Slovenská
republika – Daňový úrad Nitra)
Spolu
12 666,33€

Dátum
uspokojenia
pohľadávky

Percentuálne uspokojenie
veriteľa k celkovej výške
výťažku

9988,73 €

5.966,73 €

78,86%

2677,60 €

1.599,45€

21,14%

12 666,33€

7.566,18€

100 %

Do návrhu konečného rozvrhu výťažku možno nahliadnuť v kancelárii správcu .

Správca zároveň vyzýva všetkých veriteľov , aby oznámili poštou alebo elektronicky na adresu správcu, variabilný
symbol a číslo bankového účtu, na ktorý budú v prípade schválenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov bezodkladne poukázané finančné prostriedky podľa tohto návrhu.

V zmysle §101 ods.1 ZoKR určujem zástupcovi veriteľov lehotu 20 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu
konečného rozvrhu výťažku na jeho schválenie alebo aby v rovnakej lehote podal námietky proti návrhu
konečného rozvrhu výťažku.
V Nových Zámkoch dňa 22.02.2019
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JUDr.

Zuzana

Szabóová,

správca

K017675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Németová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 61, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/107/2018 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/107/2018
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. Andrea Pállová, správca dlžníka: Ingrid Németová, nar. 30.07.1972, bytom: Roľnícka 61, 949 05 Nitra –
Dolné Krškany, sp. zn. 29OdK/107/2018 počas svojej funkcie správcu zistila v zmysle ust. §-u 166i ZoKR, že
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u 167v ods. 1
ZoKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ingrid Németová, nar. 30.07.1972, bytom: Roľnícka 61, 949 05 Nitra
– Dolné Krškany, sp. zn. 29OdK/107/2018 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ingrid Németová, nar. 30.07.1972, bytom:
Roľnícka 61, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, sp. zn. 29OdK/107/2018 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre, dňa 22.02.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K017676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Csenteová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1963
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/186/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/186/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – II. KOLO
Správca dlžníka Zuzana Csenteová, nar. 14.11.1963, trvale bytom Špitálska 2, 945 01 Komárno (ďalej len
"dlžník"), v súlade s § 167q ods. 3 a § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlasuje II. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je
majetok zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 4 a č. 5; oprava súpisovej hodnoty majetku
zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 4 a 5 bola zverejnená v Obchodnom vestníku
č. 20/2019 zo dňa 29.01.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 4
cenný papier
druh
Akcia kmeňová
forma
na doručiteľa
mena
EUR
nominálna hodnota
33,19 EUR
ISIN
SK1120005329
emitent
Prvá strategická, a.s., Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 35 705 001
počet kusov
10
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
331,90 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
22.10.2018
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 5
cenný papier
druh
Akcia kmeňová
forma
na doručiteľa
mena
EUR
nominálna hodnota
33,19 EUR
ISIN
SK1120005337
emitent
Druhá strategická, a.s., Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 35 705 027
počet kusov
10
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
331,90 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
22.10.2018
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Zuzana Csenteová – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné číslo, a
ako
poznámku
pre
príjemcu
musí
záujemca
uviesť „ZALOHA
CSENTEOVA“.
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Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba predloží overenú fotokópiu preukazu
totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho
alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

284

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

V prípade neúspešnosti II. ponukového kola, správca uskutoční III. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K017677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OLYMP - Levice, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bratke 5, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 096 221
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: 31K/9/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ďalšia schôdza veriteľov:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, k.s. konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, v právnej veci vyhláseného malého
konkurzu na majetok úpadcu: OLYMP Levice, s.r.o., IČO: 34 096 221 Ku Bratke 5, 934 01 Levice, v súlade s ust.
§ 34 ZoKR, zvolávame ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 21.03.2019 o 11,oo hodine, do kancelárie správcu na
adrese: Farská č.33, I. poschodie, 949 01 Nitra,
Program schôdze veriteľov:
1/

Otvorenie schôdze a správa o činnosti a stave konkurzu,

2/

Voľba zástupcu veriteľov,

3/

Diskusia a záver

Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia aktuálny výpis z OR OS a v prípade
zastúpenia predložia aj overenú plnú moc.

K017678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervín Janszó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá nad Hronom 156, 943 65 Malá nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1968
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/253/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/253/2018
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ervín Janszó, nar. 18.03.1968, bytom Malá nad Hronom č. 156, 943 65 Malá
nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Ervín Janszó, so sídlom Malá nad Hronom č. 156, 943 65
Malá nad Hronom, IČO: 46 325 107, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil
pohľadávku veriteľ:
6. Ing. Ladislav Dobai, trvale bytom Štefánikova 1756/42, Štúrovo, vo výške 5.699,40 €.
LexCreditor k.s.

K017679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Gazdovská 27/66, Komárno 945 01) 130, 943 66 Chľaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/324/2018 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/324/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku

Správca: JUDr. Mlada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova 138, 949 35 Nitra, Slovenská republika, dlžníka:
Mária Nagyová, nar. 18.05.1958, trvale bytom 943 66 Chľaba 130, t.č. Gazdovská 27/66, 945 01 Komárno

Dňa 21.02.2019 správca zverejnil v OV pod č. 37/2019 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Na základe týchto skutočností, po splnení konečného rozvrhu výťažku správca v zmysle §167v ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Mária Nagyová, nar. 18.05.1958, trvale
bytom 943 66 Chľaba 130, t.č. Gazdovská 27/66, 945 01 Komárno, zrušuje.

V Nitre, dňa 22.02.2019

JUDr. Milada Koukalová
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K017680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mičo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Dolina 155, 951 15 Veľká Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/213/2018 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/213/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka,
IČO: 10 938 907 (ďalej len "dlžník"), v súlade s § 167n ods. 1 ZKR vyhlasujem 1. kolo dražby nehnuteľného
majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 37/2019 zo
dňa 21.2.2019.
Označenie dražobníka:
JUDr. Vlasta Suchanová, ako správca dlžníka Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka,
IČO: 10 938 907, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S12
Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, I. poschodie
Dátum konania dražby: 18.3.2019
Čas konania dražby: 13,00 hod.
Predmet dražby:

Por č. Druh
1.
Záhrady
2.
Zast. pl. a nádvoria

Výmera v m2
256
150

Štát Obec
K.ú.
LV č. Parc.č. Register Spoluvl. podiel
SR Dolná Tižina Dolná Tižina 586 254
„C“
1/1
SR Dolná Tižina Dolná Tižina 586 260
„C“
1/1

Súpisová hodnota
10 240 €
6 000 €

Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
Všeobecná hodnota predmetu dražby por. č. 1 por.č . 2 bola určená spolu vo výške 16 240,- €
Najnižšie podanie: 16 240 €
Minimálne prihodenie: 500,- €
Dražobná zábezpeka: 10% najnižšieho podania, teda 1624,-€
Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť uhradená t.j. pripísaná na účet uvedený správcom,
najneskôr 48 hodín do začiatku dražby, pričom doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky účastník predloží pri
zápise do dražby. Dražobná zábezpeka sa skladá na účet vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Nové
Zámky, číslo účtu: 1337338001/1111, IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001, do poznámky uviesť meno
zložiteľa.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi bude dražobná zábezpeka
vrátená do 5 pracovných dní odo dňa, čo účastník dražby písomne oznámi správcovi číslo účtu, na ktorý má byť
zábezpeka vrátená.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby sa započíta do ceny dosiahnutej vydražením,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zostávajúcu časť bude vydražiteľ zaviazaný zaplatiť na účet úpadcu do 5 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore
termínu obhliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0918/907248,
0915/728722, alebo 035/6420742.
Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote,
prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného
odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby
dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému
katastrálnemu odboru, pričom náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva pred príslušným Okresným
úradom, odbor katastrálny znáša vydražieteľ zo svojich finančných prostriedkov v celom rozsahu. Dražobník
zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou
notár.
Odovzdanie predmetu dražby bude realizované na náklady vydražiteľa a potvrdené písomným záznamom o
odovzdaní predmetu dražby.
Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím,
z dôvodu zisťovania dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej
dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra (originál alebo overená fotokópia), kde je zapísaná
a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5
dní.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K017681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimoneková Anita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 799, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/29/2017 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/29/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Anita Šimoneková, nar. 3.4.1979, bytom 935 03 Bátovce č. 799 (ďalej
len "dlžník"), v súlade s § 167n ods. 1 ZKR vyhlasujem 4. kolo dražby nehnuteľného majetku zahrnutého do
súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 182/2017 zo dňa 25.9.2017.
Označenie dražobníka:
JUDr. Vlasta Suchanová, ako správca úpadcu Anita Šimoneková, nar. 3.4.1979, bytom 935 03 Bátovce č. 799,
zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S12
Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, I. poschodie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum konania dražby: 18.3.2019
Čas konania dražby: 13,30 hod.
Predmet dražby:
Por č.
1.
2.
3.

Druh
Zast. pl. a nádvoria
Zast. pl. a nádvoria
Rodinný dom

Výmera v m2
88
398

Štát Obec
SR Dolná Seč
SR Dolná Seč
Dolná Seč

K.ú.
Dolná Seč
Dolná Seč
Dolná Seč

LV č.
180
180
180

Parc.č.
327/26
327/27
327/26

Register
"C"
„C“
"C"

Spoluvl. podiel
1/3
1/3
1/3

Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená vo výške 15 000,- €
Najnižšie podanie: 5 000,- €
Minimálne prihodenie: 500,- €
Dražobná zábezpeka: 10% najnižšieho podania, teda 500,-€
Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť uhradená t.j. pripísaná na účet uvedený správcom,
najneskôr 48 hodín do začiatku dražby, pričom doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky účastník predloží pri
zápise do dražby. Dražobná zábezpeka sa skladá na účet vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Nové
Zámky, číslo účtu: 1337338001/1111, IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001, do poznámky uviesť meno
zložiteľa.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi bude dražobná zábezpeka
vrátená do 5 pracovných dní odo dňa, čo účastník dražby písomne oznámi správcovi číslo účtu, na ktorý má byť
zábezpeka vrátená.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby sa započíta do ceny dosiahnutej vydražením,
zostávajúcu časť bude vydražiteľ zaviazaný zaplatiť na účet úpadcu do 5 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore
termínu obhliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0918/907248,
0915/728722, alebo 035/6420742.
Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote,
prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného
odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby
dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému
katastrálnemu odboru, pričom náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva pred príslušným Okresným
úradom, odbor katastrálny znáša vydražieteľ zo svojich finančných prostriedkov v celom rozsahu. Dražobník
zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou
notár.
Odovzdanie predmetu dražby bude realizované na náklady vydražiteľa a potvrdené písomným záznamom o
odovzdaní predmetu dražby.
Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím,
z dôvodu zisťovania dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dražby môžu byť
len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a ktoré
pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z.
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o dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra (originál alebo overená fotokópia), kde je zapísaná
a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5
dní.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K017682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švihel Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 145 / 5, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1970
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/247/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/247/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Fedor Švihel, nar.: 12.04.1970, trvale bytom: Nitra, Tokajská
č. 145/5, spisová značka: 27OdK/247/2018 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K017683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Birkuš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurany 0, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1988
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/9/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/9/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Štefan Birkuš, nar.: 5.11.1988, trvale bytom: 942 01 Šurany, t.č.
Vajanského 28, 942 01 Šurany, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na
adrese: Pribinova 1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: nr@bric.sk, alebo
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telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K017684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Birkuš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurany 0, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1988
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/9/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca úpadcu Štefan Birkuš, nar.: 5.11.1988, trvale bytom: 942 01 Šurany, t.č.
Vajanského 28, 942 01 Šurany, týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, 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 v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K017685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Birkuš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurany 0, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1988
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/9/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/9/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu) Štefan Birkuš, nar.: 5.11.1988, trvale bytom: 942 01 Šurany, t.č. Vajanského 28, 942 01 Šurany,
oznamujeme, že Okresný súd Nitra, uznesením spis. zn. 31OdK/9/2019 zo dňa 11.2.19 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 34/2019 K014469 zo dňa 18.02.2019 vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a za
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správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu:
S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Štefan Birkuš, born 5.11.1988, res. 942 01 Šurany, t.č. Vajanského 28, 942 01 Šurany,
our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Nitra, No. 31OdK/9/2019
dated on the 11.2.19 and promulgated in the Commercial bulletin No. 34/2019 K014469 from 18.02.2019
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company Bankruptcy and recovery
innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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
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publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K017686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bencz Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jókelova záhrada 557 / 0, 951 78 Kolíňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/66/2018 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/66/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
spravujúci majetok úpadcu : Ladislav Bencz, nar. 15.08.1966, bytom Jokelova záhrada 557, 951 78 Kolíňany
v yhla s u je
v konkurznej veci č.k. 23OdK/66/2018, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 2. kolo ponukového konania
na hnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený predchádzajúcim správcom v OV
č. 199/2018, dňa 15.10.2018 a to ako súpisová položka :
Iná majetková hodnota – Obchodný podiel manželky dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti
BZ CARGO s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 50 792 008
Súpisová hodnota : 2.066 €
Súpisová položka sa bude predávať za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však za cenu 50 % súpisovej
hodnoty obchodného podielu.
Podmienky účasti :
Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ a spisová značka „č.k. 23OdK/66/2018“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent ,
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
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b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný súbor vecí
ako celok,
d) kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v SLSP,
a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295 ,
e) prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.3.2019,
f) označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny v prípade, že
záujemca nebude úspešný.
Lehoty :
Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“ tohto
oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam. Ponuky
záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá :
V 2. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, minimálne však 50 % súpisovej hodnoty
obchodného podielu.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva obchodného
podielu znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 22.2.2019

K017687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lórant Nikolas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 51 / 7, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/109/2018 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/109/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola do
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kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47 967 692, so sídlom
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, ktorou si veriteľ uplatnil pohľadávku vo výške 3 277,78
EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Nitre, dňa 22.02.2019

Mgr. Ladislav Barát, správca

K017688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRIBAK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domadice 21, 935 87 Domadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 234 201
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2018 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca v konkurznom konaní úpadcu: STRIBAK, s.r.o., so sídlom Domadice č.
21, 935 87, IČO: 44234201, vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.: 27K/2/2018 PONÚKA na predaj v
ponukovom konaní v treťom kole nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
·

nákladné motorové vozidlo Mitsubishi OUTLANDER CWB diesel, r.v. 2010, EČ: LV929EB, VIN:
JMBXJCW8WAF500110, stav tachometra: 339.386 km, farba: hnedá metalíza, v súpisovej hodnote
8.000 EUR.

Podmienky ponukového konania: Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné
ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 20.03.2019 na adresu : Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, Radlinského
5, 949 01 Nitra, a to v zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 27K/2/2018 –
NEOTVÁRAŤ !“.
Záväzné ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, alebo
na základe overeného plnomocenstva. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na
ne nebude prihliadať. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, navrhovanú kúpnu cenu, ktorá
v tomto kole nesmie byť nižšia ako 50 % súpisovej hodnoty majetku, t.j. minimálne 4.000 EUR, čestné
prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi. Ponuka by mala obsahovať aj kontaktnú mailovú adresu
a bankové spojenie (IBAN) na účel vrátenia zábezpeky v prípade odmietnutia ponuky.
Otváranie obálok s ponukami záujemcov sa uskutoční do troch pracovných dní od ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, o výsledku vyhodnotenia ponúk budú záujemcovia informovaní správcom na kontaktné
mailové adresy.
Kúpna zmluva bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 10 dní od prijatia ponuky s tým, že kúpna
cena bude zaplatená najneskôr v deň podpísania kúpnej zmluvy správcom a vlastnícke právo k majetku prejde na
kupujúceho (víťaza ponukového konania) až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci (víťaz ponukového
konania) nadobudne predmet ponukového konania ako stojí a leží bez akýchkoľvek nárokov na zľavu z ceny.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zábezpeky vo výške 1.000 EUR (slovom jedentisíc euro) na
účet správcu IBAN: SK65 1100 0000 0029 3902 8427 pod VS: 2722018, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. V prípade, že víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu a nedoplatí zvyšok kúpnej
ceny z dôvodov na jeho strane, zložená zábezpeka 1.000 EUR prepadne v prospech konkurzného konania ako
zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
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:

K017689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1962
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca týmto zverejňuje oznam o doplnení súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Pohľadávka z účtu:
Popis
kreditný úrok z vkladu na konkurznom účte

Súpisová hodnota v EUR
0,29 EUR

SKP, k. s., správca Magdaléna Poláková

K017690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 412 432
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/3/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: VOLKSWAGEN
Finančné služby Slovensko s.r.o., IČO: 31 341 438, Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, zo dňa 27. 11. 2018,
v spojení s jeho návrhom zo dňa 18. 02. 2019, vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na speňaženie
majetku úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany,
súpisovej zložky majetku č. 1 zabezpečeného veriteľa: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.:
č.
zl.

opis súpisovej zložky majetku

1

Motorové vozidlo Škoda Octavia 2,0 TDI Business, EČV: TO996DV, VIN: TMBAJ7NE1G0109737, 110 kW, 1 968
1
cm2, rok výroby 2015, farba: strieborná metalíza Brilliant.

podiel

súpisová
hodnota
17 500,00 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13,
949 01 Nitra, do 14. dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR v zalepenej neotvorenej
obálke s označením: "PONUKOVÉ KONANIE ŠKODA - NEOTVÁRAŤ"
2. Ponuka záujemcu musí obsahovať:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za vozidlo spolu s DPH,
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- obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
- presnú adresu sídla spoločnosti, resp. bydliska fyzickej osoby,
- IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum jej narodenia,
- údaje o bankovom spojení – pobočky banky a čísla účtu,
- emailovú adresu,
- telefonické spojenie,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
- doklad o zložení zábezpeky vo výške 1 500,- € na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo:
SK73 7500 0000 0040 1426 6326,
- fyzická osoba je povinná priložiť fotokópiu občianskeho preukazu,
- právnická osoba je povinná priložiť fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra, spolu s fotokópiou
občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby,
- podpis záujemcu, fyzickej osoby alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby.
3. Záujemcom zaslaná ponuka je pre záujemcu záväzná. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú
adresu správcu nemožno meniť ani dopĺňať a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
4. Víťazom sa stane záujemca s najvyššou ponukou kúpnej ceny, ak bude odsúhlasený príslušným orgánom.
5. Neúspešným záujemcom sa záloha vráti podľa údajov o bankovom spojení uvedených v ich ponuke.
6. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K017691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MST Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lontov 13 / 0, 935 75 Lontov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 643 997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2017 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Dražba zverejnená v OV č. 21/2019 pod K008885 bola vyhodnotená ako neúspešná ( dražby sa nezúčastnil
žiadny záujemca).

K017692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OLYMPS DOOR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 254 998
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Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30K/1/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/1/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu OLYMPS DOOR s.r.o., so sídlom Á. Jedlíka 4544, 945 01
Komárno, IČO: 47 254 998, sp. zn.: 30K/1/2018 týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal do zoznamu pohľadávok:
·

nezabezpečené pohľadávky veriteľa: NORDIA, s.r.o., Textilná 6037/23, 034 01 Ružomberok, SR, IČO:
31 622 593 v celkovej sume prihlásenej pohľadávky: 2.719,72 €. Pohľadávky boli zapísané do
konečného zoznamu pohľadávok pod poradovými číslami 422 až 426.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K017693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianska Olča 14, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1982
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/122/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/122/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p.č.

súpisová zložka
hnuteľná vec
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo:
1
stav opotrebovanosti:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:

hodnota
osobné vozidlo Citroen C3
KN328CU
VF7FC8HZC28762248
pojazdné, porucha elektroniky, rozvodovej elektriky, poruchy bŕzd, najazdených cca 250.000 km
4 000,00
25.2.2019
majetok uvedený dlžníkom v zozname majetku

K017694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iňa 75, 935 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1964
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/82/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/82/2018
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29OdK/82/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
ADVO INSOLVENCY, k.s., správca dlžníka: Jozef Mušuka, nar. 05.03.1964, bytom Iňa 75, 935 35 Iňa, sp. zn.:
29OdK/82/2018 preskúmaním pomerov dlžníka dospel k záveru, že dlžník je vlastníkom hnuteľnej veci tak, ako to
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 237/2018 zo dňa 10.12.2018.
Uvedená súpisová zložka však v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR prestala podliehať konkurzu. Na základe
uvedeného správca preto vylúčil zo súpisu majetku predmetnú súpisovú zložku; vylúčenie súpisovej zložky
majetku zo súpisu majetku je publikované v Obchodnom vestníku č. 37/2019 zo dňa 21.02.2019.
Na základe týchto skutočností a vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K017695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladislav Rossa "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovské Revúce 0, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7ODK/110/2017 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7ODK/110/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Ing. Vladislav Rossa,
nar. 02. 03. 1979, bytom Liptovské Revúce, 034 74 Liptovské Revúce, do 23. 10. 2014 podnikajúci pod
obchodným menom Ing. Vladislav Rossa, s miestom podnikania Stredná Revúca 494, 034 74 Liptovské
Revúce, IČO: 46 105 778, oznamuje konkurzným veriteľom v súlade s ust. § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. v
znení neskorších predpisov, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa:
15. 02. 2019 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok poradové číslo 2 veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, v celkovej sume 363,08 Eur a
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 16/V-2.
Správca oznamujem konkurzným veriteľom, že kauciu pre popretie pohľadávky môžu skladať V zmysle
ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and Slovakia, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 6821942000/1111, IBAN: SK2811110000006821942000, BIC:
UNCRSKBX, variabilný symbol: číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
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
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výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade dôvodnosti popretia pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie , ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.
V Martine dňa 22. 02. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K017696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Nepomuka Bobulu 688/27, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/297/2018S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/297/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Kubica, 16.6.1973, Jána Nepomuka Bobulu 688/27, 033 01 Liptovský
Hrádok, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

- žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K017697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Šimčeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubovany 83, 032 04 Jakubovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/119/2018 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/119/2018
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Emília Šimčeková, nar. 11.10.1977, bytom Jakubovany 83, 032 04 Jakubovany,
v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
3. Mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524, vo výške
2.166,76 €.
LexCreditor k.s.

K017698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 1060/13, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/292/2018 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/292/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Vachan, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 350026 oznamuje, že
konkurz vedený voči dlžníkovi Jana Kišová, nar. 11.12.1970, trvale Červenej armády 1060/13, 038 53 Turany , sp.
zn. 7OdK/292/2018, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.

K017699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Franek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecká 2799/7, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/74/2018 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/74/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Karol Franek, nar. 26.01.1973, bytom Rajecká 2799/7, 010 01 Žilina,
korešpondenčná adresa: P. O. Box A-46, 010 01 Žilina, do 08.03.2016 podnikajúci pod obchodným menom Karol
Franek – K.L.I. Plast, s miestom podnikania Rajecká 2799/7, 010 01 Žilina, IČO: 37 092 511, v zmysle ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
43. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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759, vo výške 16,50 €.
LexCreditor k.s.

K017700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatarčiaková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodno 256, 023 34 Lodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/46/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/46/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPISU
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu: Monika
Tatarčiaková, nar. 06.09.1977, bytom: Lodno 256, 023 34 Lodno, v konaní vedenom na Okresnom súde
Žilina, sp. zn. 1OdK/46/2019, týmto oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať každý pracovný deň
od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 907 479 599, príp. e-mailom:
lenka@madarova.sk
V Žiline dňa 22.02.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K017701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatarčiaková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodno 256, 023 34 Lodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/46/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/46/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu: Monika
Tatarčiaková, nar. 06.09.1977, bytom: Lodno 256, 023 34 Lodno, v konaní vedenom na Okresnom súde
Žilina, sp. zn. 1OdK/46/2019, týmto v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre účely popierania pohľadávok, ktorým je účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK91 0200 0000 0031
0241 5657.
V Žiline dňa 22.02.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatarčiaková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodno 256, 023 34 Lodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/46/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/46/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka: Monika Tatarčiaková,
nar. 06.09.1977, bytom: Lodno 256, 023 34 Lodno, do 28.02.2009 podnikajúceho pod obchodným menom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Monika Tatarčiaková, s miestom podnikania Lodno 256, 023 34 Lodno, IČO: 41 932 625, oznamujem, že bol
na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 1OdK/46/2019-22 zo dňa 13.02.2019, uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 35/2019 zo dňa 19.02.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola
ustanovená: JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovensko, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu: S 1448.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as the
Trustee of bankrupt: Monika Tatarčiaková, born on 06.09.1977, residing at Lodno 256, 023 34 Lodno, is to
inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the District
Court Žilina No 1OdK/46/2019-22 dated on 13.02.2019, which was announced in the Commercial Bulletin No.
35/2019 from 19.02.2019, and simultaneously JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak
Republic, Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee
sign: S 1448, was appointed as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The Debtor becomes the
Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructing
(hereinafter referred to as „the BRA”) in connection with the provision of § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu úpadcu na adrese: JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu k číslu konania 1OdK/46/2019, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Žilina, so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovensko, k číslu konania 1OdK/46/2019 (§ 28 ods.
2 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart by the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Lenka
Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the No. 1OdK/46/2019, whereby the lodgement
shall be delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy; in one counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the District Court Žilina (Okresný
súd Žilina), with the seat at Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 1OdK/46/2019
(§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the Trustee. The registration of such
lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement delivered
to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, delivered to the Trustee
in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will cease to exist (§ 28
sec. 4 BRA). Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum
of claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way, whereby they
need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment the claim creation is
depending.
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.
Also creditors, who have claim against a third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge their
claim in the bankruptcy proceedings in question.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hand over that, what
the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied against the affected
estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other claims against this estate (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor ́s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and
to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. Mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Žiline dňa 22.02.2019
JUDr. Lenka Maďarová, Trustee

K017703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vlas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1975
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/213/2018 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/213/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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LexCreditor k.s., správca dlžníka: Peter Vlas, nar. 03.06.1975, bytom 036 01 Martin, adresa na doručovanie
Devínska 4507/29, 036 08 Martin – Priekopa, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Vlas, s miestom
podnikania Devínska 4507/29, 036 08 Martin, IČO: 44 814 747, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
38. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 16,58 €;
39. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 18,92 €;
40. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 20,00 €;
41. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 20,00 €;
42. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 20,00 €;
43. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 20,07 €;
44. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 25,00 €;
45. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 25,00 €;
46. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 25,00 €;
47. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 25,07 €;
48. Mesto Martin, so sídlom Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, vo výške 26,20 €.
LexCreditor k.s.

K017704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Chadim
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 497, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1975
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/2/2017 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/2/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Jiří Chadim, nar. 05.03.1975, bytom Čierne 497, 023 13 Čierne, podnikajúci pod obchodným
menom Jiří Chadim – MONTSERVELEKTRO, s miestom podnikania Čierne 497, 023 13 Čierne, IČO: 36 944 521,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 04.01.2017 (ďalej len "dlžník"), v súlade s § 167n ods. 1 a § 167p ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového konania na podávanie
návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je majetok zapísaný v súpise majetku dlžníka pod
súpisovou zložkou č. 4 ; doplnenie súpisu majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2019 zo dňa
28.01.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 4
hnuteľná vec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popis
Pištoľ samonabíjacia - CZ 75 P-07 DUTY s príslušenstvom
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
250,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
23.01.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Jiří Chadim – PIŠTOĽ CZ 75 P-07 – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol identifikačné číslo záujemcu, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca
uviesť „ZÁLOHA PIŠTOĽ CZ 75 P-07 CHADIM“.
Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- úradne overenú fotokópiu záujemcovho zbrojného preukazu príslušnej skupiny,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu
preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva
kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, cit: ,,Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou
dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia; to
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neplatí na vývoj, výrobu, úpravu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v rámci
vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva policajný útvar.“
S prihliadnutím na vyššie uvedené, po otváraní obálok správca upovedomí záujemcu, ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, o tom, že si je povinný na vlastné náklady zabezpečiť nákupné povolenie
od príslušného policajného útvaru v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach
a strelive, tak, aby korešpondovalo s predmetom predaja podľa tohto ponukového konania, v lehote do 30
kalendárnych dní odo dňa upovedomenia záujemcu. Po predložení nákupného povolenie v stanovenej
lehote, správca uzatvorí so záujemcom kúpnu zmluvu.
V prípade, že záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa
upovedomenia nákupné povolenie nepredloží, bude I. kolo ponukového konania vyhodnotené ako
neúspešné.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu, a zároveň si v lehote do 30 dní odo dňa informovania správcom úspešne vybaví nákupné
povolenie v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K017705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Chadim
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 497, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1975
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/2/2017 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/2/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Jiří Chadim, nar. 05.03.1975, bytom Čierne 497, 023 13 Čierne, podnikajúci pod obchodným
menom Jiří Chadim – MONTSERVELEKTRO, s miestom podnikania Čierne 497, 023 13 Čierne, IČO: 36 944 521,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 04.01.2017 (ďalej len "dlžník"), v súlade s § 167n ods. 1 a § 167p ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového konania na podávanie
návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je majetok zapísaný v súpise majetku dlžníka pod
súpisovou zložkou č. 5 ; doplnenie súpisu majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2019 zo dňa
28.01.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 5
hnuteľná vec
popis
Pištoľ samonabíjacia – ČZ-100 s príslušenstvom
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
150,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
23.01.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Jiří Chadim – PIŠTOĽ ČZ 100 – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol identifikačné číslo záujemcu, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca
uviesť „ZÁLOHA PIŠTOĽ ČZ 100 CHADIM“.
Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- úradne overenú fotokópiu záujemcovho zbrojného preukazu príslušnej skupiny,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu
preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva
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kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, cit: ,,Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou
dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia; to
neplatí na vývoj, výrobu, úpravu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v rámci
vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva policajný útvar.“
S prihliadnutím na vyššie uvedené, po otváraní obálok správca upovedomí záujemcu, ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, o tom, že si je povinný na vlastné náklady zabezpečiť nákupné povolenie
od príslušného policajného útvaru v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach
a strelive, tak, aby korešpondovalo s predmetom predaja podľa tohto ponukového konania, v lehote do 30
kalendárnych dní odo dňa upovedomenia záujemcu. Po predložení nákupného povolenie v stanovenej
lehote, správca uzatvorí so záujemcom kúpnu zmluvu.
V prípade, že záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa
upovedomenia nákupné povolenie nepredloží, bude I. kolo ponukového konania vyhodnotené ako
neúspešné.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu, a zároveň si v lehote do 30 dní odo dňa informovania správcom úspešne vybaví nákupné
povolenie v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.
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V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K017706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žemberiová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/33/2019 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/33/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Darina Žemberiová, nar. 29.11.1977, trvale bytom Mesto 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.: 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

K017707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bitala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1972
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2016
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5K/22/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 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.

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

K017708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bella Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 0, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/44/2019 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/44/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Branislav Bella, nar. 10.07.1973, bytom 038 61 Turčianske Kľačany,
podnikajúceho pod obchodným menom Branislav Bella, s miestom podnikania Turčianske Kľačany 37, 038 61
Turčianske Kľačany, IČO: 45 264 589 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

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

313

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

K017709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bellová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 0, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/47/2019 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/47/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Irena Bellová, nar. 31.01.1973, trvale Obec Turčianske Kľačany, 038 61
Turčianske Kľačany, 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

K017710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Král Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 2596 / 36, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/22/2019 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/22/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Fiolek, správca dlžníka: Juraj Král, nar. 01.02.1970, bytom Jarná 2596/36, 010 01 Žilina, do
02.12.1999 podnikajúceho pod obchodným menom Juraj Král-K & team, s miestom podnikania Bytčická 16, 010
01 Žilina, IČO: 35 407 239, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K017711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrkáčová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sasinkova 605 / 29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/48/2019 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/48/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Fiolek, správca dlžníka: Alica Štráčová, nar. 02.10.1964, trvale bytom Sasinkova 605/29, 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.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK89 1100 0000 0080 1711 7869

K017712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Parč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš -, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/248/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/248/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca JUDr. Alena Balážová , so sídlom kancelárie: Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, dlžníka: Peter Parč, nar.
14.04.1972, bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, adresa na doručovanie : J. Rumana 30/8, 031 01 Liptovský
Mikuláš, do 18.11.1997,podnikajúci pod obchodným menom Peter Parč, s miestom podnikania Rumana
30/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 286 233, oznamuje, že Schôdza veriteľov, ktorú správca zvolal na deň
25.1.2019 sa nezrealizovala z dôvodu, že sa tejto SV nezúčastnil žiadny veriteľ.
JUDr. Alena Balážová – správca
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K017713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOPLAST, v.d.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 694 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje zo Súpisu všeobecnej podstaty peňažnú pohľadávku súpisovú zložku pod por.č. 4- vo výške
137,82 Eur, na základe Rozsudku Okresného súdu vo Zvolene 4T/40/2015-3212 zo dňa 28.11.2016 v spojitosti
s Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici 3To/38/2017 zo dňa 11.10.2017.
JUDr. Alena Balážová – správca

K017714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOPLAST, v.d.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 694 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca JUDr. Alena Balážová úpadcu KOPLAST, v.d., IČO: 00 694 886, so sídlom Horná Štubňa 436, 038 46
Horná Štubňa, za základe Rozsudku Okresného súdu v Žiline 38Cbi/5/2015-438 zo dňa 4.5.2018, ktorý sa stal
právoplatný a vykonateľný dňa 19.6.2018 vylučuje zo Súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku:
Typ súpisovej zložky majetku : XI. hnuteľné veci
438
bodovačka AWL WP 160 RL
439
striekacie kabíny – M3EH
440
striekacie kabíny – ESB
441
kompresor ECOAIR
442
lis exentrický EVSP 25
443
ohrievacia pec ZB 111
444
Predaj: pracovné stoly
445
striekacia kabína malá
446
bodovačka BP40 - 5246
447
bodovačka BP40 - 319
448
zmršťovací tunel CST 600/300
449
Ručná ohýbačka na plech
450
Hrotový sústruh
451
Vŕtačka stĺpová
452
Vŕtačka PK - 32
453
Ohraňovací lis
454
Fosfátová nádrž

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Typ súpisovej zložky majetku: XII. hnuteľné veci
456.
Automat. tvar vak. VP - 500

9 000.- Eur
8 000.- Eur
8 000.- Eur
8 000.- Eur
8 000.- Eur
1 000.- Eur
1 000.- Eur
7 000.- Eur
8 000.- Eur
8 000.- Eur
8 500.-Eur
400.- Eur
3 000.- Eur
2 300.- Eur
2 100.- Eur
6 000.- Eur
2 500.- Eur

357

300.- Eur
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463.
464.
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466.
467.
468.
469.
470.
471.
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Automat. tvar vakuový
Automat. tvar vakukový
Granulátor a drvený odpad
Výveva Busch
Ohňovzdorný lis typ E100-3
Strižný nástroj - ohybník a ohybnica
Nástroj na KERSTIN
Výsek pásky
Strižný nástroj AD 412-01 Príchit Monika
Strižný nástroj AD 412-01 dvierka
Ohýbací nástroj AD 417-03 dvierka
Skružovanie
Forma AD 402-05 slnečník
Strihový nástroj – vrchný držiak
Strihový nástroj – spodný držiak
Strižný nástroj – dvierka
Ostrihovačka
Vytlačovacia hlava

Deň vydania: 27.02.2019
490
491
710
457
530
33
34
576
600
601
602
268
603
608
610
598
266
126

300.- Eur
300.- Eur
100.- Eur
1 295.- Eur
249.- Eur
1 263.- Eur
1 139.- Eur
1 116.- Eur
1 028.- Eur
2 324.- Eur
2 457.- Eur
143.- Eur
2 987.- Eur
1 428.- Eur
1 594.- Eur
2606.- Eur
4037.- Eur
3 305.- Eur

JUDr. Alena Balážová – správca

K017715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčík Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinček 52, 034 95 Martinček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/119/2018 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/119/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie I. kolo
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca dlžníka Vladimír Mlynarčík, nar. 30.11.1969, bytom Martinček 52, 034
95 Martinček, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto v súlade
s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 167p cit. zákona a v nadväznosti
na § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na
odpredaj spoluvlastníckeho podielu dlžníka na nasledovnej nehnuteľnosti :
·
·
·

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Ružomberok, obec : Liptovská Lúžna, Katastrálne územie:
Liptovská Lúžna zapísané na LV č. 1451 :
pozemok zastavané plochy a nádvoria, č. parcely : 1338 vo výmere 186m2 v podiele dlžníka ¼
v súpisovej hodnote 500 Eur
rodinný dom – dlhodobo neobývaný – orientačné a popisné číslo 462 v podiele dlžníka ¼ v súpisovej
hodnote 400 Eur.

Podmienky ponukového konania :
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu správkyne Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca ul.
Jesenského 29, 036 01 Martin v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „ Ponukové konanie –
Vladimír Mlynarčík 2OdK/119/2018 "neotvárať“ v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu č. SK3609000000005135005725 vedený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v SLSP, a.s. zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť číslo konkurzného
konania 21192018. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100%
ponúknutej ceny musí byť pripísaná v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponúknutá kúpna cena za najvyššiu ponúknutú cenu.
4. Ponuka musí obsahovať : v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. 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, rozhoduje žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. +421911082416 alebo e-mailom :
sumichrastovaspravca@gmail.com .
V Martine, dňa 05.02.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K017716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stallone Media Group/SMG/, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 386 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Alena Balážová úpadcu: Stallone Media Group, so sídlom: M.R.Štefánika 29, 010 01 Žilina,
IČO: 36 386 961, na majetok, ktoré bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu v Žiline sp.zn.
4K/21/2013-181, zo dňa 8.10.2013 zverejnenie v OV č. 198/2013, dňa 14.10.2013, pod K018208 z vlastného
podnetu podľa § 34, ods.2 z.č. 7/2005 Z.z. ZoKR z v o l á v a ďalšiu schôdzu veriteľov s nasledovným
programom:
1.Otvorenie schôdze,
2. Správa o priebehu konkurzného konania,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107, ods.2 z.č. 7/2005 Z.z. ZoKR,
4. Záver.
Ďalšiu schôdzu veriteľov správca zvoláva do sídla svojej správcovskej kancelárie – Rosinská cesta 8, 010 08
Žilina (VI. poschodie, č.d. 601) na deň 20.3.2019 o 11,00 hod.
Veritelia pri prezentácií predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR.
Zástupcovia sa preukážu plnou mocou, alebo poverením na zastupovanie a doklad totožnosti.
V Žiline dňa 23.2.2019
JUDr. Alena Balážová - správca

K017717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Svrček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochodnica 72, 023 35 Ochodnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/208/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/208/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie na predaj peňažnej pohľadávky I. kolo
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca dlžníka Peter Svrček, nar. 19.06.1976, bytom Ochodnica 72, 023 35
Ochodnica, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Svrček - P&P MUSIC, s miestom podnikania Ochodnica
72, 023 35 Ochodnica, IČO: 35 431 300, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00 Žilina, týmto v súlade
s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 167p cit. zákona a v nadväznosti
na § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na
odpredaj pohľadávky úpadcu :
·

Pohľadávka v zmysle vydaného Platobného rozkazu Okresného súdu v Čadci vedeného pod sp.zn. č.
5C/154/2013 zo dňa 07.11.2013, vo výške 4.479,09 Eur s príslušenstvom ako náhradou škody,
právoplatného a vykonateľného dňa 22.11.2014

Podmienky ponukového konania :
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu správkyne Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca
ul. Jesenského 29, 036 01 Martin v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „ Ponukové
konanie – Peter Svrček 3OdK/208/2018 – „neotvárať“ v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu č. SK3609000000005135005725 vedený
v SLSP, a.s. zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť číslo konkurzného
konania 32082018. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100%
ponúknutej ceny musí byť pripísaná v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponúknutá kúpna cena za najvyššiu ponúknutú cenu.
4. Ponuka musí obsahovať : v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
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číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. 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, rozhoduje žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu.
Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. +421911082416 alebo e-mailom :
sumichrastovaspravca@gmail.com .
V Martine, dňa 05.02.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K017718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Parč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš -, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/248/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/248/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Alena Balážová , so sídlom kancelárie: Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, dlžníka: Peter Parč, nar.
14.04.1972, bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, adresa na doručovanie : J. Rumana 30/8, 031 01 Liptovský
Mikuláš, do 18.11.1997 podnikajúci pod obchodným menom Peter Parč, s miestom podnikania Rumana
30/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 286 233, v zmysle ust. §167j, ods.1, zákona č. 7/2005, Z.z. ZoKR
zverejňuje Súpis majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR, tiež
vychádzajúc zo Zoznamu majetku, ako aj vyjadrení dlžníka, na spoločnom rokovaní dňa 11.12.2018 a doložených
dokladov dlžníkom správkyňa dohliadla, že konkurznej podstate v zmysle ust. §167h z.č.7/2005 Z.z. ZoKR
podlieha:
súp. zl. č.1 – podiel na spoločných nehnuteľnostiach v spoločenstve Urbár Vrbica – Pozemkové
spoločenstvo, so sídlom Ul.1. Mája 95, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 17 058 058, Hodnota:
V Žiline dňa: 23.2.2019
JUDr. Alena Balážová – správca
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K017719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Čížiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésová 20, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/190/2018 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/190/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka : Erika Čížiková, nar. 21.03.1979, bytom
034 01 Ružomberok, adresa na doručovanie Šoltésova 20, 034 01 Ružomberok, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Liptovskom
Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš oznamuje, že v súlade s § 167j ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom znení doplňuje do súpisu majetku konkurznej podstaty majetok v
novej súpisovej hodnote majetku :
POZEMOK :
1. Druh pozemku : orná pôda, Výmera celkom (m2): 20 m2
Štát: Slovenská republika; Okres: Ružomberok; Obec : Švošov
Názov Katastrálneho územia : Švošov; Číslo LV : 758
Parcelné číslo : 462/2
Spoluvlastnícky podiel dlžníka : 1/32 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast. podielu): 5 Eur
2. Druh pozemku : orná pôda, Výmera celkom (m2): 109 m2
Štát: Slovenská republika; Okres: Ružomberok; Obec : Švošov
Názov Katastrálneho územia : Švošov; Číslo LV : 759
Parcelné číslo : 463/2 vo výmere 20m2, 463/3 vo výmere 89m2
Spoluvlastnícky podiel dlžníka : 1/48 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast. podielu): 18 Eur
V Martine, dňa 05.02.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K017720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Čížiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésová 20, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1979
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/190/2018 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/190/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie I. kolo
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca dlžníka Erika Čížiková, nar. 21.03.1979, bytom 034 01 Ružomberok,
adresa na doručovanie Šoltésova 20, 034 01 Ružomberok, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2,
031 01 Liptovský Mikuláš týmto v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov a § 167p cit. zákona a v nadväznosti na § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na odpredaj spoluvlastníckeho podielu dlžníka na
nehnuteľnosti :
POZEMOK :
1. Druh pozemku : orná pôda, Výmera celkom (m2): 20 m2
Štát: Slovenská republika; Okres: Ružomberok; Obec : Švošov
Názov Katastrálneho územia : Švošov; Číslo LV : 758
Parcelné číslo : 462/2
Spoluvlastnícky podiel dlžníka : 1/32 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast. podielu): 5 Eur

2. Druh pozemku : orná pôda, Výmera celkom (m2): 109 m2
Štát: Slovenská republika; Okres: Ružomberok; Obec : Švošov
Názov Katastrálneho územia : Švošov; Číslo LV : 759
Parcelné číslo : 463/2 vo výmere 20m2, 463/3 vo výmere 89m2
Spoluvlastnícky podiel dlžníka : 1/48 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast. podielu): 18 Eur
Podmienky ponukového konania :
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu správkyne Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca ul.
Jesenského 29, 036 01 Martin v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „ Ponukové konanie –
Erika Čížiková 2OdK/190/2018 „ neotvárať“ v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu č. SK3609000000005135005725 vedený
v SLSP, a.s. zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť číslo konkurzného
konania 21902018. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100%
ponúknutej ceny musí byť pripísaná v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponúknutá kúpna cena za najvyššiu ponúknutú cenu v súlade s ust. §-u 167p ZoKR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Ponuka musí obsahovať riadnu identifikáciu nehnuteľnosti a riadne označenie ponúknutej kúpnej ceny,
5. Ponuka musí obsahovať : v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
6. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
7. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
8. 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, rozhoduje žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú nehnuteľnosť a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1.kola VPK, bude kúpna zmluva
uzatvorená s najúspešnejším záujemcom prvého ponukového kola.
Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. +421911082416 alebo e-mailom :
sumichrastovaspravca@gmail.com .
V Martine, dňa 22.02.2019

K017721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konček Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 270, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/289/2018 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/289/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka: Ján Konček, nar. 13.10.1977, bytom mesto Martin,036 01 Martin, adresa na
doručovanie, Turčianske Kľačany 270, 038 61 Turčianske Kľačany, v súlade s ust. §167j, ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že do súpisu majetku konkurznej podstaty
nebol zapísaný žiaden majetok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku správcom, ako aj na základe písomného prehlásenia dlžníka
a vyjadrenia dlžníka pri osobnom rozhovore správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ust. § 167h, ods. 1 z.
č. 7/2005 Z.z. ZKR v platnom znení mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V Turanoch dňa: 20.2.2019
Správca: JUDr. Anna Machajdová

K017722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Brna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košťany nad Turcom 361, 038 41 Košťany nad Turcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/231/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/231/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Brna, nar. 21.05.1972, bytom Košťany nad Turcom 361, 038 41 Košťany
nad Turcom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K017723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Vlžák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Uhliskom 275/56, 029 52 Hruštín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/232/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/232/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Filip Vlžák, nar. 16.06.1988, bytom Pod Uhliskom 275/56, 029 52 Hruštín, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K017724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Juršták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 118/16, 034 05 Ružomberok - Hrboltová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/234/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/234/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Juršták, nar. 24.09.1976, bytom Potočná 118/16, 034 05 Ružomberok Hrboltová, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K017725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Voitek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1304/3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/235/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/235/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Voitek, nar. 26.05.1981, bytom Veľká Okružná 1304/3, 010 01 Žilina, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19,
010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K017726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Hacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radôstka 242, 023 04 Stará Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Marianna Hacková, nar. 18.10.1983, bytom Radôstka 242, 023 04 Stará Bystrica,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K017727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriama Holbičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 511/38, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/257/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/257/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Miriama Holbičková, nar. 26.07.1987, bytom Bratislavská 511/38, 010 01 Žilina, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19,
010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K017728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Migová, predtým Brédová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín 0, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/275/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/275/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Migová, predtým Brédová, nar. 17.12.1975, bytom Dolný Kubín, 026 01
Dolný Kubín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K017729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Kucháriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 486, 034 82 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/298/2018 - S1501
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina
2OdK/298/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriela Kucháriková, nar. 27.05.1980, bytom Lesná 486, 034 82 Lúčky, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19,
010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K017730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2764 / 2, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/125/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/125/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Miroslav Vítek, nar. 25.04.1953, trvale bytom Rúbanisko III. 2764/2, 984 03 Lučenec 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 Miroslav Vítek, nar. 25.04.1953, trvale bytom
Rúbanisko III. 2764/2, 984 03 Lučenec, k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K017731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Muco
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočisko 1931/32, 977 01 Brezno-Predné Halny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1187/2018 S1153
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

328

Obchodný vestník 41/2019
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/1187/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Igor Muco, nar. 13. 04. 1978, trvale bytom Jarmočisko 1931/32, 977 01 Brezno - Predné Halny,
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: nehnuteľná vec, LV č. 11752, k. ú. Brezno, okres Brezno, obec Brezno, stavba: rodinný dom, súp. č.
1911, na prac. č. 1395. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1911 je vidovaný na LV č. 3021.
Spoluvlastnícky podiel v 8/336-ín.
LV č. 3021 k. ú. Brezno, okres Brezno, obec Brezno, parcela registra „C“ parc. č. 1395, o výmere 283 m2,
zastavané plochy a nádvoria. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1395 je vidovaný na LV č. 11752.
Spoluvlastnícky podiel 1/24-ina., zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1,
súpisová hodnota 860,00 €, súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 27/2019
dňa 07.02.2019.
právny dôvod: majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR, hodnota
860,00 EUR.
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: SK26 3100 0000 0033 3018 1207, Variabilný symbol: 6118387085
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0908 941 647.
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. Náklady
spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností znáša
kupujúci. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani
v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady.
V Lučenci, dňa 21.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Prôčka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica - Bukovina 238, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/692/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/692/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 07.11.2018, pod č. k. 5OdK/692/2018
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Dušan Prôčka, nar. 27. 09. 1960, trvale
bytom Bzenica - Bukovina 238, 966 01 Hliník nad Hronom (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167 v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Dušan Prôčka, nar. 27. 09. 1960, trvale bytom
Bzenica - Bukovina 238, 966 01 Hliník nad Hronom, končí.
V zmysle § 167 v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Lučenci, dňa 21.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K017733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kukučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 30, 991 26 Bátorová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/652/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/652/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 07.02.2019 som vyhotovil rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol dňa 12.02.2019 zverejnený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 30/2019, K012805.
Dňa 13.02.2019 som splnil rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167 v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácií, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznamujem v OV, že konkurz na majetok dlžníka: Mária Kukučková, nar. 30. 03. 1958, trvale bytom
Hlavná 30, 991 26 Bátorová, pod sp. zn.: 2OdK/652/2018, sa končí.
V zmysle § 167 v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Lučenci, dňa 21.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K017734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ďurčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 296/6, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/852/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/852/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej
položky
1.

Súpis.
zložka
majetku
Hnuteľná
vec

Identifikácia

Podstata Súpisová Dátum a dôvod zápisu
hodnota

Osobné motorové vozidlo značky ŠKODA
OCTAVIA,
VIN:TMBCG21UX32766137,
farba čierna metalíza, rok výroby 2004,
evid. č. PT769BA

Poznámka

1.300,00 € 21.02.2019 Majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR
1.300,00 €

Spolu k 21.02.2019

V Lučenci dňa, 21.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
Správca konkurznej podstaty

K017735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gočaltovská Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 275 / 8, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/906/2018 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/906/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Správca úpadcu, vzhľadom k tomu, že zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Robert Antal
správca

K017736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švingál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/322/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/322/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26.07.2018, č. k. 5OdK/322/2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 147/2018 dňa 01.08.2018, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka:
Peter Švingál, nar. 22. 08. 1974, trvale bytom Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Švingál, s miestom podnikania Kukučínova 435/14, 985 05
Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 493 327 (ďalej len „Dlžník“).
Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty pod súpisovou položkou číslo 1. Súpis
oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č. 168/2018 dňa 31.08.2018, K064622. Doplnenie súpisu oddelenej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku, bol zverejnený v OV č. 177/2018, dňa 13.09.2018, K068356, súpisová
položka č. 2 – 33. Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, bol zverejnený v OV č.
12/2019, dňa 17.01.2019, K005028, súpisová položka č. 34.
Správca v OV 34/2019, vydanom dňa 18.02.2019 pod K014768, v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Do konkurzného konania boli prihlásené tri pohľadávky od jedného zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica.
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Výťažok získaný speňažením oddelenej konkurznej podstaty:
- nehnuteľné veci, ktoré patrili dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu: 17.725,00 €
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 17.725,00 €
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:
Náklady konkurzu
1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
o Odmena správu z výťažku zo speňaženia súp. pol. 1 podľa § 20 ods. 1 písm. d) vyhlášky č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

332

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) vo výške 2304,25€
o Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky za 7 mesiacov
vo výške 210,00 €
2. Nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
o Poštovné výdavky: 13,67 €
o Bankové poplatky za vedenie účtu založeného v konkurznom konaní 02.08.2018 – 20.02.2019:
27,30 €
o Budúce výdavky spojené s konkurzným konaním: 74,70 €
o Náklady speňaženia (§167t ods.1 písm. a) ZKR) 1000,00 €
o Náklady dražby 3137,50 €
3. Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka 10 000,00 €
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie zabezpečeného veriteľa: 957,58 €
(17.725,00 € (celkový príjem do oddelenej konkurznej podstaty) – 6767,42 € (výťažok znížený podľa §167u ods.
2 ZKR) - 10 000,00 € (nepostihnuteľná hodnota obydlia) = 957,58 €)
Celkový rozvrh výťažku znížený o odmenu správcu a nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením
konkurzu a nepostihnuteľnej hodnoty obydlia: 17.725,00 € – 6 767,42 € – 10 000,00 €= 957,58 €
Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky od zabezpečeného veriteľa:
Pohľadávka č. 1: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka =
241,91 € = suma určená na uspokojenie: 241,91 €
Pohľadávka č. 2: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka =
266,55 € = suma určená na uspokojenie: 266,55 €
Pohľadávka č. 3: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka =
449,12 € = suma určená na uspokojenie: 449,12 €
V Lučenci, dňa 21.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K017737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švingál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/322/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/322/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26.07.2018, č. k. 5OdK/322/2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 147/2018 dňa 01.08.2018, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka:
Peter Švingál, nar. 22. 08. 1974, trvale bytom Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Švingál, s miestom podnikania Kukučínova 435/14, 985 05
Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 493 327 (ďalej len „Dlžník“).
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Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou číslo 1. Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 168/2018 dňa 31.08.2018, K064622.
Správca v OV 34/2019, vydanom dňa 18.02.2019 pod K014777, v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania bolo prihlásených dvadsaťsedem pohľadávok od ôsmich nezabezpečených veriteľov
(Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava, Slovenská
republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., IČO: 35 815 256, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04
Banská Bystrica, PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, Pribinova 25, Bratislava, Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36 644 030, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, Bratislava – Petržalka, KRUK Česká
a Slovenská republika, s.r.o., IČO: 24 785 199, Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká republika).
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
- hnuteľná vec, ktorá patrila dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 150,00 €
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:
Náklady konkurzu
1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
o Odmena správu z výťažku zo speňaženia súp. pol. 1 podľa § 20 ods. 1 písm. b) vyhlášky č.
665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) vo výške 22,50 €
2. Nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
o Poštovné výdavky: 19,12 €
o Bankové poplatky za vedenie účtu založeného v konkurznom konaní 02.08.2018 – 21.02.2019:
16,80 €
o Budúce výdavky spojené s konkurzným konaním: 30,00 €
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 61,58 €
(150,00 € (celkový príjem do všeobecnej konkurznej podstaty) – 88,42 € (výťažok znížený podľa §167u ods. 2
ZKR) = 61,58 €)
Celkový rozvrh výťažku znížený o odmenu správcu a nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením
konkurzu: 150,00 € – 88,42 €= 61,58 €
Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky od nezabezpečených veriteľov:
Pohľadávka č. 1: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 217,47 € = suma určená na uspokojenie: 0,69 €
Pohľadávka č. 2: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 267,47 € = suma určená na uspokojenie: 0,85 €
Pohľadávka č. 3: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 562,50 € = suma určená na uspokojenie: 1,80 €
Pohľadávka č. 4: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 538,20 € = suma určená na uspokojenie: 1,72 €
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Pohľadávka č. 5: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 581,40 € = suma určená na uspokojenie: 1,86 €
Pohľadávka č. 6: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 581,40 € = suma určená na uspokojenie: 1,86 €
Pohľadávka č. 7: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 763,49 € = suma určená na uspokojenie: 2,44 €
Pohľadávka č. 8: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 800,52 € = suma určená na uspokojenie: 2,56 €
Pohľadávka č. 9: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 800,52 € = suma určená na uspokojenie: 2,56 €
Pohľadávka č. 10: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 819,42 € = suma určená na uspokojenie: 2,62 €
Pohľadávka č. 11: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 1672,62 € = suma určená na uspokojenie: 5,34 €
Pohľadávka č. 12: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 1977,60 € = suma určená na uspokojenie: 6,32 €
Pohľadávka č. 13: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 1785,06 € = suma určená na uspokojenie: 5,70 €
Pohľadávka č. 14: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 210,00 € = suma určená na uspokojenie: 0,67 €
Pohľadávka č. 15: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256, Mlynské nivy 44/a, Bratislava –
Prihlásená pohľadávka vo výške 2871,23 € = suma určená na uspokojenie: 9,16 €
Pohľadávka č. 16: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka vo
výške 326,73 € = suma určená na uspokojenie: 1,04 €
Pohľadávka č. 17: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka vo
výške 374,06 € = suma určená na uspokojenie: 1,19 €
Pohľadávka č. 18: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka vo
výške 18,49 € = suma určená na uspokojenie: 0,06 €
Pohľadávka č. 19: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka vo
výške 83,70 € = suma určená na uspokojenie: 0,27 €
Pohľadávka č. 20: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka vo
výške 185,80 € = suma určená na uspokojenie: 0,59 €
Pohľadávka č. 21: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka vo
výške 145,10 € = suma určená na uspokojenie: 0,46 €
Pohľadávka č. 22: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka vo
výške 74,60 € = suma určená na uspokojenie: 0,24 €
Pohľadávka č. 23: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, Pribinova 25, Bratislava – Prihlásená
pohľadávka vo výške 1665,40 € = suma určená na uspokojenie: 5,32 €
Pohľadávka č. 24: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36 644 030, Partizánska
cesta 5, 974 01 Banská Bystrica – Prihlásená pohľadávka vo výške 82,15 € = suma určená na uspokojenie: 0,26
€
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Pohľadávka č. 25: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, Bratislava –
Petržalka – Prihlásená pohľadávka vo výške 566,29 € = suma určená na uspokojenie: 1,81 €
Pohľadávka č. 26: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, Bratislava –
Petržalka – Prihlásená pohľadávka vo výške 185,43 € = suma určená na uspokojenie: 0,59 €
Pohľadávka č. 27: KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO: 24 785 199, Československé armády 954/7,
Hradec Králové, Česká republika – Prihlásená pohľadávka vo výške 1126,84 € = suma určená na uspokojenie:
3,60 €
V Lučenci, dňa 21.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K017738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spišák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podbrezová 0, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1969
Obchodné meno správcu:
INWORX k. s.
Sídlo správcu:
A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/136/2019 S1895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/136/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INWORX k.s., IČO: 51 745 917, značka správcu: S1895, so sídlom kancelárie: Nám. A.H. Škultétyho č. 5, 990 01
Veľký Krtíš, správca úpadcu Róbert Spišák, nar. 20.10.1969, trvale bytom Obec Podbrezová, 976 81
Podbrezová, adresa na doručovanie Hronská 53, 976 46 Valaská oznamuje, že účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok-piatok
v čase 09:00-12.00 hod a 13.00- 16:00 hod. v kancelárii správcu na Nám. A.H. Škultétyho č.5, 990 01 Veľký Krtíš,
po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese ivanboska@me.com.

K017739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spišák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podbrezová 0, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1969
Obchodné meno správcu:
INWORX k. s.
Sídlo správcu:
A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/136/2019 S1895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/136/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu Róbert Spišák, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrup Róbert Spišák, born on 20.10.1969,
20.10.1969, trvale bytom Obec Podbrezová, 976 81 residing at Obec Podbrezová, 976 81 Podbrezová, Slovak republic,
Podbrezová, Slovensko, adresa na doručovanie Hronská 53, contact address Hronská 53, 976 46 Valaská, Slovak republic hereby I
976 46 Valaská, Slovensko oznamujem, že bol na majetok inform you, that District Court in Banská Bystrica declared bankruptcy on
úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the bankrupt by its
4OdK/136/2019 zo dňa 12.02.2019 uverejnenom v Obchodnom resolution No.4OdK/136/2019 dated 12.02.2019 and published in the
vestníku č. 36/2019 zo dňa 20.02.2019 vyhlásený konkurz Commercial bulletin No. 36/2019 dated on 20.02.2019.
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úpadcu a zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2 BRA).
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote and
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v the purpose to create such schedule was published in the Commercial
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v publish info that such claim was included into the list of the claims in the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec. 4
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy, but
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec. 8
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. basic requirements; otherwise it will not be take into consideration. The
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the claim
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ signature (§ 29 sec. 1 BRA).
29 ods. 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada period together with his statement. Court will decide whether these petitions
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu should be treated as applications by its resolution without undue delay.
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej in EU member states other than the Slovak Republic according to the
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

K017740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spišák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podbrezová 0, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1969
Obchodné meno správcu:
INWORX k. s.
Sídlo správcu:
A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/136/2019 S1895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 40dK/136/2019 zo dňa 12.02.2019 bola spoločnosť
INWORX k.s., IČO: 51 745 917, značka správcu: S1895, so sídlom kancelárie Nám. A.H. Škultétyho č. 5, 99001
Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku dlžníka (Róbert Spišák, nar. 20.10.1969, trvale bytom Obec
Podbrezová, 976 81 Podbrezová, Slovensko, adresa na doručovanie Hronská 53, 976 46 Valaská, Slovensko
ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 29/2019 zo dňa
11.02.2019.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”), zverejňujem číslo účtu: 5442610001/5600, IBAN: SK24 5600 0000 0054
4261 0001 vedený v peňažnom ústave Prima banka 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.

K017741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Režő Juhász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drňa 71, 980 03 Šimonovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1951
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/261/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/261/2018
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Režő Juhász, nar. 12. 03. 1951, trvale bytom Drňa 71, 980 03 Šimonovce, v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli správcom zapísané nasledujúce pohľadávky uplatnené
prihláškami doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávka veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom na ulici Karadžičova 17, 825 22 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408, prihlásená prihláškou pohľadávky poradové č. 1, doručenou správcovi dňa
15.02.2019, v celkovej prihlásenej sume 171,68 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K017742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Lachká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 272, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/848/2018 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/848/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:

BENCONT COLLECTION, a.s. IČO: 47 967 692
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 732,06 Eur

Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 3. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/
zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v obchodnom vestníku.

JUDr. Lucia Fabriciusová, správca
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K017743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hanuska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 2480/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/720/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/720/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Hanuska, nar. 24.07.1984, Tulská
2490/39, 960 01 Zvolen, vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania
na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka:
Osobné motorové vozidlo:
Evidenčné číslo:
VIN:
Rok výroby:
Farba:
Druh paliva:
Stav tachometra:
Spoluvlastnícky podiel:
Stav opotrebovanosti:
Súpisová hodnota:

FIAT BRAVA 1.4 SX - sedan
ZV 312BB
ZFA18200004308104
02/1997
Žltá metalíza - zlatá
BA95
338092 km
1/1
Nepojazdné, opotrebované v závislosti od veku vozidla
100,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – Fiat - 5OdK/720/2018 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing. Mgr.
Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
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2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/720/2018. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K017744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 415 / 76, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/143/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/143/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu vyššieoznačeného úpadcu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas
úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 048/429 99 60
alebo na e-mailovej adrese: sekretariat@akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K017745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 415 / 76, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/143/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/143/2019
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4OdK/143/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, ako správca vyššieoznačeného úpadcu, týmto
v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní:

·
·

č. ú.: SK40 7500 0000 0040 2520 3670 - účet je vedený v ČSOB, a.s., pobočka Banská Bystrica,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Mgr. Robert Antal
správca

K017746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hanuska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 2480/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/720/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/720/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Hanuska, nar. 24.07.1984, Tulská
2490/39, 960 01 Zvolen, vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania
na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka:
Osobné motorové vozidlo:
Evidenčné číslo:
VIN:
Rok výroby:
Farba:
Druh paliva:
Stav tachometra:
Spoluvlastnícky podiel:
Stav opotrebovanosti:
Súpisová hodnota:

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
ZV 616BP
WVWZZZ3BZXE054987
07/1999
Šedá metalíza
NM
140000 km
1/1
Nepojazdné, opotrebované v závislosti od veku vozidla
400,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – VW - 5OdK/720/2018 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing. Mgr.
Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/720/2018. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K017747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 415 / 76, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/143/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/143/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca
vyššieoznačeného úpadcu, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 15.02.2019, č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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k. 4OdK/143/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate by Order of
the District Court Banská Bystrica, proc. No: 4OdK/143/2018, dated on 15.02.2019.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 38/2019, dňa
22.02.2019. Dňom 25.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 38/2019 on 22.02.2019.
The bankruptcy was declared on 25.02.2019.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská
republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor are allowed to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Robert Antal, seated Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovak republic. In case registrations are not delivered on time, these will
be considered as claims included in bankruptcy, but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights
and other rights associated with lodged claims. A secured creditor of a home loan is entitled to lodge the claim
only if the loan for housing is already payable in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank
was already lodged. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or
creditor´s claim applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security
right applicable to the estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled
in a particular registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky, celková suma pohľadávky a podpis. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and
signature of the registration. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on
which the claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for
amending or repairing the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be
distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is
not logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee 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.
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.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
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.
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 and the trustee in writing about the stated
representative notified, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor
business documentation.

Mgr. Robert Antal
správca

K017748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Sedliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1987
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1194/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1194/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok 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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Michaela Sedliaková, nar. 26.06.1987, trvale bytom M. Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom, v súlade
s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola správcom zapísaná nasledujúca
pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávky por. č. 1 a 2 veriteľa BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom na adrese Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 967 692, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
poradové č. 1, doručenou správcovi dňa 21.02.2019, v celkovej prihlásenej sume spolu 9 264,21 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K017749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Pobežková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Stará Kremnička -, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1969
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/187/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/187/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – II. KOLO
Správca dlžníka Drahomíra Pobežková, nar. 23.04.1969, trvale bytom Obec Stará Kremnička, 965 01 Stará
Kremnička, adresa na doručovanie ČSA 194/23, 967 01 Kremnica, obchodné meno: Drahomíra Pobežková, s
miestom podnikania Stará Kremnička 38, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 43 035 558 (ďalej len "dlžník"), v súlade
s § 167q ods. 3 a § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo
ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je majetok zapísaný
v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; doplnenie súpisu majetku bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 152/2018 zo dňa 08.08.2018, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
cenný papier
druh
Iný druh cenného papiera
forma
na meno
podoba
mena
EUR
nominálna hodnota
331,94 EUR
ISIN
SK4110002413
poradové číslo
emitent
Fond národného majetku Slovenskej republiky, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 768
počet kusov
1
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
331,94 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
30.07.2018
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Drahomíra Pobežková – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné číslo, a
ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA POBEZKOVA“.
Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba predloží overenú fotokópiu preukazu
totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho
alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti II. ponukového kola, správca uskutoční III. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K017750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kapurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica tkáčska 92/11, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/107/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/107/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833
ako správca dlžníka Katarína Kapurová, nar. 03.06.1977, trvale bytom Ulica tkáčska 92/11 Lučenec Opatová týmto oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu
nahliadať do správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica každý
pracovný deň v úradných hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať písomne na adresu kancelárie správcu, emailom na adresu
office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti o nahliadanie do spisu sa zapisujú do
poradovníka.

K017751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kapurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica tkáčska 92/11, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/107/2019 S1240
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/107/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka Katarína Kapurová, nar. 03.06.1977, trvale bytom Ulica tkáčska 92/11 Lučenec - Opatová
podľa 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 nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu
pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: IBAN: SK37 1100 0000 0029 2386 8413.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

K017752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Berzéty, IČO: 41837525
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 55, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.5.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/ 4 /2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/4/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Peter Berzéty, nar. 29.5.1971, trvale bytom Muráň 55, 049 01 Muráň,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Berzéty, IČO: 41 837 525, v právnej veci konkurzu
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 4OdK/ 4 /2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch, v pondelok až piatok
v čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0903 552 449 alebo
elektronickou poštou aklubicafliderova@gmail.com

Vo Zvolene, dňa 21.1.2019

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K017753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Husiná 130, 985 42 Husiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/114/2019 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/114/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Štefan Botoš, nar. 11.08.1991, bytom Husiná 130, 985 42 Veľké
Dravce oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spisu v kancelárii správcu na adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1.posch., a to počas stránkových hodín
v pondelok až piatok 8,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 15,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadanie do spisu je potrebné vopred písomne oznámiť na e-mail adrese: akvavrekova@gmail.com
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K017754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Husiná 130, 985 42 Husiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/114/2019 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/114/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí pohľadávky.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Štefan Botoš,nar. 11.08.1991, bytom Husiná 130, 985 42 Veľké
Dravce, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 2OdK/114/2019, že
kauciu pri popretí pohľadávky iných veriteľov je možné zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanka, a.s.,
pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK14 1100 0000 0026 2448 0849, pričom variabilným symbolom bude číslo
popretej pohľadávky v zozname.
Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu treba dohodnúť
vopred na e-mail adrese správcu: akvavrekova@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok a zároveň ak bude v tej istej lehote na vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,Eur (kaucia) za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K017755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 440, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/164/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/164/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/164/2019 zo dňa 20.02.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ivan Pokoš, nar. 30.08.1969, trvale bytom Telgárt 440, 976 73 Telgárt, pôvodne podnikajúci po
obchodným menom Ivan Pokoš, s miestom podnikania Telgárt 440, 976 73 Telgárt, IČO: 43 721 940 a za
správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

350

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

s použitím § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 21
ods. 1 a nasl. vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty
oznamuje, že do správcovského spisu 4OdK/164/2019 - S610 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu
v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese
kancelárie správcu alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu:
tel.: 047/48 31 059
Vo Veľkom Krtíši dňa 22.02.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K017756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Tankina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konrádovce 120, 980 32 Blhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/454/2018 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/454/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica týmto
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka :
Ľudovít Tankina, nar. 25.11.1965, bytom Konrádovce 120, 980 32 Blhovce.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2019

K017757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Maroš Budinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brehy 390, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1972
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/203/2018 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/203/2018
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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VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Ing. Maroš Budinský, Brehy 390/-, 968 01 Nová Baňa, IČO: 35989386 /r.č.: / nar.: 26.03.1972, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom Ing. Maroš Budinský - SHR, s miestom podnikania Rudno nad
Hronom 252, 966 51 Rudno nad Hronom, IČO: 35 989 386 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1
v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľnosť nízkej hodnoty vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Pozemky:
Druh
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Záhrady
Zastavaná plocha a nádvorie
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Záhrady
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty

Výmera
99
4638
1242
8783
834
858
31
41
257
45
31
711
2650
2141
2628
1108
1240
1668
1218
1966
389
1977
1940
148

K.ú.
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Tekovská Breznica
Veľká Lehota

LV č.
1269
1594
1594
1595
1595
2672
2672
2672
2672
2672
2672
2672
2672
2672
2672
2672
2672
2672
2672
2672
2673
3388
3436
3184

Parc. č.
1072
1594
1595
1592
1593
232
234/3
591/1
591/2
663/22
944/1
944/2
1821
1822
1864
2316/1
2724
2725
2728
2729
234/1
1924
2369/1
3312/11

Spoluvlast. Podiel dlžníka
1/6
1/32
1/32
1/32
1/32
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/12
1/8
1/8
1/4

Stavba:
Druh
Rodinný dom

k.ú.
Tekovská Breznica

LV č.
1269

Orientačné a popisné číslo
536

Spoluvlastnícky podiel
1/6

(ďalej ako „Predmet speňaženia“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 137/2018 zo dňa
18.07.2018.
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Ing.
Maroš Budinský – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu: insolva, k.s.,
SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien príslušnou správou katastra.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK87 0900 0000 0050 7044 3547, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS: 297, Poznámka: PK
Ing. Maroš Budinský, v lehote na predkladanie ponúk.
Poučenie: Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca/nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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insolva, k.s., správca dlžníka Ing. Maroš Budinský

K017758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Berzéty, IČO: 41837525
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 55, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.5.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/ 4 /2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/4/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1334, správca dlžníka, Peter Berzéty, nar. 29.05.1971, trvale
bytom Muráň 55, 049 01 Muráň, podnikajúci pod obchodným menom Peter Berzéty IČO: 41 837 525, vedenom
na OS Banská Bystrica, sp. značka 4 OdK/ 4 / 2019, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s 32 ods. 7 písm. b)
a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok
pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK14 0200 0000 0000 0984 1412
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

Vo Zvolene, 21.2.2019.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K017759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dedinová Adriána
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúka 729/82, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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:
2K/44/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU

I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2K/44/2016, vo veci vyhlásenia konkurzu na
majetok úpadcu Adriána Dedinová, Lúka 729/82, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom, nar.: 15.03.1976 (ďalej
len „Úpadca“) bola z funkcie správcu odvolaná predchádzajúca správkyňa JUDr. Daniela Komorová Kukučínova
20, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj „predchádzajúca správkyňa“) a do funkcie správcu bola ustanovená
spoločnosť SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, zapísaná v zozname
správcov vedeným MS SR pod č. S1359 (ďalej aj „správca“).

Podľa § 96 ods. 1 ZKR: „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe
rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške. “

Podľa § 96 ods. 2 ZKR: „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.“

Podľa § 96 ods. 3 ZKR: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu 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.“

Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a
uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na
schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho
správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a
opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez
zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe
právoplatného rozhodnutia súdu.

Podľa § 98 ods. 1 ZKR: „Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca
uschová.“

Podľa § 49 Vyhláška č. 665/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z.): „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú
dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“

I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Dňa 21.06.2016 bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2K/44/2016 v OV č.
118/2016, vyhlásený na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu bola ustanovená predchádzajúca
správkyňa JUDr. Daniela Komorová so sídlom kancelárie Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica.

Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 20.09.2016 o 10.00 hod. v sídle kancelárie správcu na adrese Kukučínova
20, 974 01 Banská Bystrica.

Správca v priebehu konkurzu vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu a na základe
vlastnej činnosti a poskytnutej súčinnosti zistil, že úpadca vlastní spoluvlastnícky podiel k bytu č. 3 vo vchode č.
37, nachádzajúci sa na 3. poschodí v bytovom dome so súp. č. 206, postavenom na parc. č. 1557, zapísaný na
LV č. 976 pre k.ú. Podbrezová, obec: Podbrezová, okres Brezno, vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálny
odbor (o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu vo výške 70/848 a podielom k pozemku reg. „C“ par. č. 1557, druh zastavané
plochy a nádvoria o výmere 314m2 v podiele 70/848 (ďalej len „Byt“).

Uznesením zo dňa 06.06.2017 bola predchádzajúca správkyňa odvolaná z funkcie správcu a uznesením zo dňa
13.07.2017 bola do funkcie správcu Úpadcu ustanovená spoločnosť SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28,
960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1359.

Speňažením majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa bol
získaný výťažok vo výške 23.040,00 EUR. Po speňažení uvedeného majetku, správca pristúpil k vypracovaniu
návrhu rozvrhu výťažku príslušnej oddelenej podstaty. Návrh rozvrhu bol schválený zabezpečeným veriteľom
listom zo dňa 24.08.2018, na základe čoho bol zabezpečenému veriteľovi vyplatený výťažok vo výške 13.342,97
EUR, čo predstavovalo 100% jeho zistenej zabezpečenej pohľadávky. Po uspokojení zabezpečeného veriteľa
a pohľadávok proti oddelenej podstate zostala v oddelenej podstate suma 267,85 EUR. Nakoľko v rámci
speňažovania majetku oddelenej podstaty bol speňažovaný Byt ako celok (spoluvlastnícky podiel úpadcu ½
a spoluvlastnícky podiel tretej osoby 1/2, ktorý zabezpečoval záväzky úpadcu), správca pomerne rozdelil zostatok
výťažku po uspokojení zabezpečeného veriteľa podľa výšky spoluvlastníckych podielov úpadcu a tretej osoby
(Ľubomíra Vaníková rod. Šebešová, nar. 31.07.1954, bytom Lúka 729, Brusno). Vzhľadom na uvedené správca
postupom podľa § 70 ods. 2 písm. c) ZKR vydal pomerný zvyšok výťažku (133,92 EUR) pôvodnému podielovému
spoluvlastníkovi Ľubomíre Vaníkovej. Druhú polovicu zvyšku výťažku (133,92 EUR) správca postupom podľa § 70
ods. 2 písm. b) ZKR zaradil do súpisu všeobecnej podstaty.

Do všeobecnej podstaty boli tak zapísané nasledujúce majetkové hodnoty úpadcu:

Popis
Osobý automobil Hyudai Getz, VIN KMHBT31GP3U38228
Pohľadávka z účtu v banke ČSOB, a.s.

Súpisová hodnota
300,00 €
680,48 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Zrážky zo mzdy úpadcu
Zrážky z dávky v nezamestnanosti 05/2018
Preplatok z poistného za rok 2017
Zvyšok výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty po uspokojení zabezpečeného veriteľa
Nespotrebovaná časť preddavku

1 085,52 €
14,14 €
28,64 €
133,92 €
663,88 €

S poukazom na skutočnosť, že správca speňažil všetky majetkové hodnoty zapísané do súpisu majetku
všeobecnej podstaty, pristúpil správca po zhodnotení výťažku zo speňaženia majetku Úpadcu, ako aj nákladov
spojených s príslušnými súpisovými zložkami k vypracovaniu návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty.

II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

A. VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA

Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu, spôsob ich
speňaženia, dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia:

Tab. č. 1: Všeobecná podstata - príjmy zo speňaženia:
Opis súpisovej zložky
Osobý
automobil
Hyudai
Getz,
KMHBT31GP3U38228
Pohľadávka z účtu v banke ČSOB, a.s.
Zrážky zo mzdy úpadcu
Zrážky z dávky v nezamestnanosti 05/2018
Preplatok z poistného za rok 2017

VIN

Výťažok zo speňaženia na
Spôsob speňaženia
danú súpisovú zložku

Dôvod
výberu
tohto
spôsobu speňaženia

300,00 €

Kúpna zmluva

záväzný pokyn

680,48 €
1 085,52 €
14,14 €

Vymoženie pohľadávky
Vymoženie pohľadávky
Vymoženie pohľadávky
Zabezpečenie
peňažného plnenia
Zabezpečenie
peňažného plnenia
Zabezpečenie
peňažného plnenia

28,64 €

Zvyšok výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty po
133,92 €
uspokojení zabezpečeného veriteľa
Nespotrebovaná časť preddavku

663,88 €

SPOLU

2.906,58 €

Podľa § 91 ods. 4 ZKR o speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu;
evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola
predmetom speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je
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možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich
vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú
podstatu, kedy súhrnný výťažok zo speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty predstavuje
sumu 2.906,58 EUR.

B. POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE

Podľa § 95 ods.1 ZKR platí:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám
majetku tvoriacich všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu,
uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“

S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
Úpadcu sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku úpadcu, ktoré tvoria
všeobecnú podstatu Úpadcu. Pre lepšiu prehľadnosť veriteľa o priebehu konkurzu uvádzame prehľad pohľadávok
proti všeobecnej podstate v členení podľa typológie (právneho dôvodu) jednotlivých pohľadávok a času ich vzniku
a uspokojenia:

Tab. č. 2: Pohľadávky proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 5 ZKR) - prehľad:
Priradenie
príslušnej
podstate

Právny dôvod

Veriteľ

Celkom v Čas vzniku
Čas a rozsah uspokojenia
EUR
(rok)

Poštovné do rozvrhu oddelenej podstaty

Slovenská
pošta

25,91 €

2016-2018

priebežne podľa doby vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom
všeobecná
rozsahu
podstata

Poplatok za vedenie účtu a bankový poplatok

Slovenská
41,45 €
sporiteľňa, a.s.

2016-2018

priebežne podľa doby vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom
všeobecná
rozsahu
podstata

Odmena správcu do 1. SKV

JUDr. Daniela
70,65 €
Komorová

2016

priebežne podľa doby vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom
všeobecná
rozsahu
podstata

2017-2018

priebežne podľa doby vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom
všeobecná
rozsahu
podstata

Paušálna náhrada nákladov za vedenie
kancelárie za obdobie 03/2017 - 06/2018 SKP, k.s.
podľa § 24b písm. d) Vyhlášky

204,33 €
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Paušálna náhrada nákladov za vedenie
kancelárie za obdobie 07/2018 - 11/2018 SKP, k.s.
podľa § 24b písm d) Vyhlášky

600,00 €

2018

priebežne podľa doby vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom
všeobecná
rozsahu
podstata

Pohľadávky proti podstate vzniknuté za JUDr.
Komorovej bez dokladov

35,82 €

2016-2017

priebežne podľa doby vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom
všeobecná
rozsahu
podstata

170,73 €

2018

Pri rozvrhu

2017

priebežne podľa doby vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom
všeobecná
rozsahu
podstata

2018

Pri rozvrhu

Odmena správcu zo speňaženia
vyhlášky 665/2005 Z.z. + DPH

podľa

SKP, k.s.

Poplatok za osvedčenie podpisu pre ČSOB JUDr. Želmíra
2,87 €
všeobecná podstata
Boborová
Okresný
BB

Poplatok za konkurzné konanie
pohľadávky proti podstate
ukončením konkurzu

spojené

s

SKP, k.s.

Spolu

súd

5,00 €

10,64 €

všeobecná
podstata

všeobecná
podstata
všeobecná
podstata

1.167,40 €

Správca postupom podľa § 87 ods. 4 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku Úpadcu tvoriacim všeobecnú
podstatu Úpadcu pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty. Podrobný
prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho konkurzu s
priradenými pohľadávkami proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 2 ZKR) tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu
konečného rozvrhu výťažku.

Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 1.167,40 EUR.

Oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 184/2018 zo dňa 24.09.2018. V lehote
30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku SR,
poradie pohľadávok proti podstate nenamietal žiadny z veriteľov.

1. K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU

Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia. Paušálna odmena bola správcovi
JUDr. Daniele Komorovej priznaná uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 05.06.2017 vo výške
663,88 EUR.

Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“) za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí
správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku").
Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z
výťažku nemá žiaden správca.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 13 ods. 2 vyhlášky, 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 (§ 82 zákona).

Podľa § 17 ods. 2 vyhlášky Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.

Podľa § 20 ods. 1 ZKR: Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.”

S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) nasledovne:

·
·
·

pri odmene za speňaženie iných peňažných pohľadávok (zrážky zo mzdy úpadcu, vymoženie
peňažných pohľadávok od ČSOB, a.s..) vypočítal odmenu ako 5% zo základu (§ 17 ods. 2 vyhlášky),
pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (nespotrebovaný
preddavok, vrátenie preplatkov) vypočítal odmenu ako 1% zo základu (§ 20 ods. 2 vyhlášky) pokiaľ bol
výťažok dosiahnutý po konaní prvej schôdze veriteľov,
pri odmene za speňaženie hnuteľných vecí vypočítal ako 15% zo základu (§ 20 ods. 1 vyhlášky)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého
sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.

Podľa § 7 ods. 11 ZoSP základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na
eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu 3f) 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu; 0, 2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z
oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej
podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu

S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu (2.906,58 EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 5,00 EUR.

C. SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE ZISTENÝCH NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

2.906,58 EUR
1.167,40 EUR
1.739,18 EUR

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

S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá tento návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov:

Slovenská sporiteľňa, a.s., ako zástupca veriteľov vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu s c h v a ľ
u j e návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, a.s. zo dňa 28.11.2018 podľa návrhu správcu
nasledovne:

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

2.906,58 EUR
1.167,40 EUR
1.739,18 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov zistených
nezabezpečených pohľadávok nasledovne:

Zistená suma pohľadávok Podiel na celkovej sume
Veriteľ
veriteľov
zistených pohľadávok
EOS KSI Slovensko,
79,26%
s.r.o.
3.036,53 €
Slovenská
1,75%
konsolidačná, a.s.
66,91 €
Slovenská
sporiteľňa,
18,99%
a.s.
727,57 €
SPOLU

3.831,01 €

100,00%

v

konkurze Suma určená na
veriteľov dlžníka

uspokojenie

1.378,50 €
30,38 €
330,30 €
1.739,18 €

SKP, k.s. správca

K017760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Pobežková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Stará Kremnička -, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1969
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/187/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/187/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Drahomíra Pobežková, nar. 23.04.1969, trvale bytom Obec Stará Kremnička,
965 01 Stará Kremnička, adresa na doručovanie ČSA 194/23, 967 01 Kremnica, obchodné meno: Drahomíra
Pobežková, s miestom podnikania Stará Kremnička 38, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 43 035 558, v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
8. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, vo výške
3.570,83 €.
LexCreditor k.s.

K017761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKICENTRUM KOŠUTKA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanec 847 / 0, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 621 081
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2018 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze
V právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: SKICENTRUM KOŠUTKA, s.r.o., so sídlom Slanec 847, 962
05 Hriňová, IČO: 36 621 081, o ktorej povolení rozhodol Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa
07.08.2018, sp. zn.: 2R/1/2018, zverejneným v OV č. 155/18, zo dňa 13.08.2018 týmto reštrukturalizačný správca
dlžníka JUDr. Richard Konta, značka správcu č. S1782 v súlade s ustanovení § 146 ZKR zvoláva schvaľovaciu
schôdzu na deň 20.03.2019 (streda) o 11.30 hod. (prezentácia veriteľov začne o 11.00 hod.), ktorá sa uskutoční
v reštauračných priestoroch penziónu SKI CENTRUM KOŠÚTKA na adrese: Slanec 2907, 962 05 Hriňová.
Program rokovania schôdze:
1.

Otvorenie.

2.

Rozprava.

3.

Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu.

4.

Záver.

Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi veriteľov má každý účastník reštrukturalizačného plánu. Pri
prezentácii je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti a/alebo výpisom z Obchodného registra SR.
Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou v prípade fyzických osôb, resp. plnou
mocou, dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR v prípade právnických osôb. Plná moc na
zastupovanie na schvaľovacej schôdzi Dlžníka musí obsahovať úradne osvedčený podpis splnomocniteľa.
Správca oznamuje veriteľom, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 21.02.2019 predložený prepracovaný
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predbežne schválil, požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej
schôdze a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o schválení plánu za jeho prijatie hlasovali.
S obsahom plánu sa účastníci môžu oboznámiť v kancelárii správcu: JUDr. Richard Konta, Horné záhrady č. 2,
974 01 Banská Bystrica v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 08:30 - 12:00 a 12:30 – 15:00 hod. stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle +421 911 433 330 alebo e-mailom na adrese:
spravca@konta.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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

V Bratislave, dňa 22.02.2019
JUDr. Richard Konta - reštrukturalizačný správca

K017762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klimanová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 15, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/370/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/370/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Božena Klimanová, nar. 26.04.1978,
trvale bytom Bzenica 15, 966 01 Bzenica (ďalej aj ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 2OdK/370/2017, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu
v Banskej Bystrici, č. k. 2OdK/370/2017 zo dňa 22.11.2017, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 227/2017 dňa
29.11.2017, pod č. K041259,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 43/2018 zo dňa 01.03.2018, pod č.
K014116) a to ako „stojí a leží“

Číslo

Druh
Výmera
Katastrálne Číslo Listu Číslo
Štát, obec
pozemku v m²
územie
vlastníctva parcely

1

Záhrady

2

3

4

5

8

1067

Zastavané
plochy
a 101
nádvoria
Zastavané
plochy
a 36
nádvoria
Zastavané
plochy
a 92
nádvoria
Zastavané
plochy
a 37
nádvoria
Zastavané
plochy
a 125

Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,

Deň
Dôvod
Spoluvlastnícky zapísania zapísania
podiel
majetku do majetku
súpisu
do súpisu

Bzenica

408

Parcela
CKN
492/ 1

Bzenica

408

Parcela CKN
1/2
493/ 3

Bzenica

408

Parcela CKN
1/2
493/ 5

Bzenica

408

Parcela CKN
1/2
493/ 6

Bzenica

408

Parcela CKN
1/2
493/ 7

Bzenica

409

Parcela CKN
1/4
493/ 1

1/2

Hodnota
zapisovaného
majetku určená
vlastným
odhadom
správcu

LV č. 408,
29.01.2018 k.ú.
800,25 €
Bzenica
LV č. 408,
29.01.2018 k.ú.
151,50 €
Bzenica
LV č. 408,
29.01.2018 k.ú.
54,00 €
Bzenica
LV č. 408,
29.01.2018 k.ú.
138,00 €
Bzenica
LV č. 408,
29.01.2018 k.ú.
55,50 €
Bzenica
LV č. 409,
29.01.2018 k.ú.
93,75 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9

10

11

12

13

14

15

nádvoria
Zastavané
plochy
a 3331
nádvoria
Trvalé
trávne
2244
porasty
Trvalé
trávne
12814
porasty
Zastavané
plochy
a 34
nádvoria
Trvalé
trávne
572
porasty
Trvalé
trávne
1148
porasty
Trvalé
trávne
364
porasty

16

Lesné
pozemky

17

Lesné
pozemky

18

Ostatné
plochy

19

Trvalé
trávne
porasty

20

Ostatné
plochy

21

22

Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty

23

Ostatné
plochy

24

Trvalé
trávne
porasty

25

Ostatné
plochy

26

Lesné
pozemky

27

Trvalé
trávne
porasty

28

Lesné
pozemky

29

Lesné
pozemky

30

Lesné
pozemky

31

Trvalé
trávne
porasty

32

Lesné

Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
1241
republika,
Bzenica
Slovenská
14813
republika,
Bzenica
Slovenská
3841
republika,
Bzenica
Slovenská
24149
republika,
Bzenica
Slovenská
6552
republika,
Bzenica
Slovenská
43752
republika,
Bzenica
Slovenská
343
republika,
Bzenica
Slovenská
2054
republika,
Bzenica
Slovenská
8007
republika,
Bzenica
Slovenská
15030
republika,
Bzenica
Slovenská
1521727 republika,
Bzenica
Slovenská
3607
republika,
Bzenica
Slovenská
192691 republika,
Bzenica
Slovenská
1237
republika,
Bzenica
Slovenská
29791
republika,
Bzenica
Slovenská
43044
republika,
Bzenica
Slovenská
9673
republika,
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Deň vydania: 27.02.2019

493/ 1
Bzenica

1177

Parcela CKN
629/221000
718/ 1

29.01.2018

Bzenica

1177

ParcelaEKN
629/221000
840

29.01.2018

Bzenica

1177

ParcelaEKN
629/221000
893

29.01.2018

Bzenica

1178

Parcela CKN
629/221000
94/ 4

29.01.2018

Bzenica

1180

Parcela EKN
629/221000
931/ 1

29.01.2018

Bzenica

1186

Parcela EKN
629/221000
981/ 5

29.01.2018

Bzenica

1235

Parcela EKN
629/221000
985/ 1

29.01.2018

Bzenica

1186

Parcela EKN
629/221000
988/ 3

29.01.2018

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
1023

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
1036

Bzenica

2630

Parcela
CKN
1037

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
1927

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
1928

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
1929

Bzenica

2630

Parcela CKN 39973/14044454 29.01.2018

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
2004

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
2005

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
2006

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
2008

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
2041

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
2044

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
2093

Bzenica

2630

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018
2155

Bzenica

2630

Parcela CKN

39973/14044454 29.01.2018

39973/14044454 29.01.2018

93,75 €
Bzenica
LV č. 1177,
k.ú.
28,44 €
Bzenica
LV č. 1177,
k.ú.
1,92 €
Bzenica
LV č. 1177,
k.ú.
10,94 €
Bzenica
LV č. 1178,
k.ú.
0,29 €
Bzenica
LV č. 1180,
k.ú.
0,49 €
Bzenica
LV č. 1186,
k.ú.
0,98 €
Bzenica
LV č. 1235,
k.ú.
0,31 €
Bzenica
LV č. 1186,
k.ú.
2,47 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
29,51 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
14,21 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
20,62 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
24,24 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
37,36 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
0,29 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
7,60 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
6,84 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
55,61 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
3 031,77 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
3,08 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
383,90 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
2,46 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
59,35 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
36,75 €
Bzenica
LV č. 2630,
k.ú.
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32

pozemky

9673

33

Lesné
pozemky

27336

34

Ostatné
plochy

13383

35

Lesné
pozemky

790894

36

Trvalé
trávne
porasty

71066

37

Ostatné
plochy

4156

38

39

Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty

23190

5300

40

Ostatné
plochy

32016

41

Ostatné
plochy

12583

42

Trvalé
trávne
porasty

10484

43

Ostatné
plochy

40566

44

Ostatné
plochy

2278

45

Zastavané
plochy
a 216
nádvoria

46

Ostatné
plochy

9475

47

Ostatné
plochy

14650

48

Ostatné
plochy

1022

49

Ostatné
plochy

39423

50

Trvalé
trávne
porasty

52744

51

Ostatné
plochy

5039

52

53

Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty

4386

2592

54

Lesné
pozemky

38290

55

Lesné
pozemky

42282

Lesné

republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská

Konkurzy a reštrukturalizácie
Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Deň vydania: 27.02.2019

39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
19,27 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2181
54,46 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2182
49,52 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2183
1 575,72 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2184
60,68 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2185
15,38 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2212
19,80 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2254
4,53 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2256/ 1
118,46 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
46,56
2256/ 2
Bzenica
€
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2257
8,95 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2258
150,10 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2259
8,43 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2260
1,84 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2261
35,06 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2262
54,21 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2263
3,78 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2266
145,87 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2267
45,04 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2586
18,64 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2593
3,74 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2605
2,21 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2655
76,29 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2657
84,24 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
2156
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Lesné
pozemky

4682

republika,
Bzenica
Trvalé
Slovenská
trávne
4993
republika,
porasty
Bzenica
Trvalé
Slovenská
trávne
8027
republika,
porasty
Bzenica
Trvalé
Slovenská
trávne
21072
republika,
porasty
Bzenica
Slovenská
Lesné
54609
republika,
pozemky
Bzenica
Slovenská
Ostatné
11247
republika,
plochy
Bzenica
Trvalé
Slovenská
trávne
18179
republika,
porasty
Bzenica
Slovenská
Ostatné
7228
republika,
plochy
Bzenica
Slovenská
Ostatné
16107
republika,
plochy
Bzenica
Slovenská
Ostatné
1524
republika,
plochy
Bzenica
Slovenská
Ostatné
4905
republika,
plochy
Bzenica
Slovenská
Lesné
2427477 republika,
pozemky
Bzenica
Slovenská
Lesné
29956
republika,
pozemky
Bzenica
Slovenská
Ostatné
180458 republika,
plochy
Bzenica
Zastavané
Slovenská
plochy
a 2022
republika,
nádvoria
Bzenica
Zastavané
Slovenská
plochy
a 132
republika,
nádvoria
Bzenica
Zastavané
Slovenská
plochy
a 292
republika,
nádvoria
Bzenica
Zastavané
Slovenská
plochy
a 32
republika,
nádvoria
Bzenica
Slovenská
Ostatné
872
republika,
plochy
Bzenica
Slovenská
Lesné
4890
republika,
pozemky
Bzenica
Slovenská
Lesné
167909 republika,
pozemky
Bzenica
Slovenská
Lesné
15261
republika,
pozemky
Bzenica
Slovenská
Lesné
3750
republika,
pozemky
Bzenica
Slovenská
Lesné
661544 republika,
pozemky
Bzenica
Slovenská
Lesné
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Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Deň vydania: 27.02.2019

Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2659
9,33 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2660
4,26 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2661
6,85 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2686
17,99 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2741
108,80 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2747
41,61 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2748
15,52 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2769
26,74 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2798
59,60 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2800
5,64 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2802
18,15 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2807/ 1
4 836,32 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2807/ 3
59,68 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2808
667,70 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2809
17,26 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2810
1,13 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2811
2,49 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2812
0,27 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2814
3,23 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2816
9,74 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2817
334,53 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2818
30,40 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2819
7,47 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2820
1 318,01 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
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80

Lesné
pozemky

7460
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Trvalé
trávne
porasty

52303

82

Lesné
pozemky

15942

83

Lesné
pozemky

30534

84

Lesné
pozemky

61741

85

Lesné
pozemky

74926

86

Orná pôda 683

87
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trávne
porasty

88

Orná pôda 2960

89

90

91

Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty

1141

1253

1732

2093

92

Lesné
pozemky

908

93

Lesné
pozemky

8094

94

Lesné
pozemky

582

republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Bzenica
Slovenská
republika,
Vyhne
Slovenská
republika,
Vyhne
Slovenská
republika,
Vyhne
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Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2864
14,86 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2865
44,66 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2866
31,76 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2867
60,83 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2884
123,01 €
Bzenica
LV č. 2630,
Parcela CKN
39973/14044454 29.01.2018 k.ú.
2944
149,28 €
Bzenica
LV č. 2065,
Parcela CKN
1/2
29.01.2018 k.ú.
1232
170,75 €
Bzenica
LV č. 2065,
Parcela CKN
1/2
29.01.2018 k.ú.
1332
171,15 €
Bzenica
LV č. 2065,
Parcela CKN
1/2
29.01.2018 k.ú.
1800
740,00 €
Bzenica
LV č. 2065,
Parcela CKN
1/2
29.01.2018 k.ú.
1901
187,95 €
Bzenica
LV č. 2065,
Parcela CKN
1/2
29.01.2018 k.ú.
2039
259,80 €
Bzenica
LV č. 2065,
Parcela CKN
313,95
1/2
29.01.2018 k.ú.
2175
€
Bzenica

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2630

Bzenica

2065

Bzenica

2065

Bzenica

2065

Bzenica

2065

Bzenica

2065

Bzenica

2065

Vyhne

1567

Parcela EKN
629/221000
988/ 1

29.01.2018

LV č. 1567,
k.ú. Vyhne 1,81 €

Vyhne

1567

Parcela
629/221000
EKN 1066/ 1

29.01.2018

LV č. 1567,
k.ú. Vyhne 16,13 €

Vyhne

1566

Parcela EKN
629/221000
986

29.01.2018

LV č. 1567,
k.ú. Vyhne

1,16 €

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
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1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 2OdK/370/20171“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a
súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne

4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 237020171 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania
správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy,
tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Pri speňažení súboru majetku správca nie je viazaný
predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však predkupné právo
ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
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Vo Zvolene 22.02.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K017763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klimanová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 15, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/370/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/370/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Božena Klimanová, nar. 26.04.1978,
trvale bytom Bzenica 15, 966 01 Bzenica (ďalej aj ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 2OdK/370/2017, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu
v Banskej Bystrici, č. k. 2OdK/370/2017 zo dňa 22.11.2017, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 227/2017 dňa
29.11.2017, pod č. K041259,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 43/2018 zo dňa 01.03.2018, pod č.
K014116) a to ako „stojí a leží“

Hodnota
Deň
Dôvod
zapisovaného
Druh
Výmera
Katastrálne Číslo Listu Číslo
Spoluvlastnícky zapísania
zapísania majetku určená
Číslo
Štát, obec
pozemku v m²
územie
vlastníctva parcely podiel
majetku do majetku do vlastným
súpisu
súpisu
odhadom
správcu
Zastavané
Slovenská
Parcela
LV č. 408,
6
plochy
a 90
republika, Bzenica
408
CKN
1/2
29.01.2018
135,00 €
k.ú. Bzenica
nádvoria
Bzenica
494
Zastavané
Slovenská
Parcela
LV č. 408,
7
plochy
a 85
republika, Bzenica
408
CKN
1/2
29.01.2018
127,50 €
k.ú. Bzenica
nádvoria
Bzenica
496
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Číslo Popis Štát, obec, Katastrálne Číslo listu Súpisné Číslo
Spoluvlastnícky Deň
Dôvod
Hodnota
stavby ulica,
územie
vlastníctva číslo
parcely podiel
zapísania
zapísania zapisovaného
orientačné
majetku do majetku do majetku určená
číslo vchodu
súpisu
súpisu
odhadom
správcu
Slovenská
Parcela
rodinný
LV č. 190, k.
1
republika,
Bzenica
190
14
CKN
15/576
29.01.2018
170,- €
dom
ú. Bzenica
Bzenica
494
Slovenská
Parcela
rodinný
LV č. 408,
2
republika,
Bzenica
408
15
CKN
1/2
29.01.2018
5 000,00 €
dom
k.ú. Bzenica
Bzenica
496/1

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 2OdK/370/20172“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a
súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne

4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 237020172 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
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5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania
správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy,
tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Pri speňažení súboru majetku správca nie je viazaný
predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však predkupné právo
ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 22.02.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K017764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Križan Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 435 / 20, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1165/2018 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1165/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Križan, nar. 14.09.1957, trvale
bytom Námestie SNP 435/20, 976 13 Slovenská Ľupča; obchodné meno Vladimír Križan, s miestom podnikania
Námestie SNP 435/20, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 41 969 502 (ďalej aj ako „dlžník“), v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 4OdK/1165/2018, pričom konkurz bol vyhlásený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č. k. 4OdK/1165/2018 zo dňa 12.12.2018, zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 243/2018 dňa 18.12.2018, pod č. K096296,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 35/2019 zo dňa 19.02.2019, pod č.
K015161) a to ako „stojí a leží“

Druh
Čísl
Výmer Štát,
pozemk
o
a v m² obec
u

1

záhrada 52

2

záhrada 223

3

záhrada 15

4

trvalý
trávny
porast

5

záhrada 1039

6

záhrada 45

7

záhrada 548

8

trvalý
trávny
porast

216

9

trvalý
trávny
porast

1079

10

záhrada 529

43

Deň
Číslo
Číslo Spoluvlastníck zapísania
Katastráln Listu
Dôvod zapísania
parcel y
majetku
e územie vlastníctv
súpisu
y
podiel
do
a
súpisu

Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa

majetku

37

Parcel
a CKN 1/6
251/1

12.02.201
9

LV č. 37, k.ú. Šuľa

37

Parcel
a CKN 1/6
251/ 2

12.02.201
9

LV č. 37, k.ú. Šuľa

37

Parcel
a CKN 1/6
251/ 3

12.02.201
9

LV č. 37, k.ú. Šuľa

37

Parcel
a CKN 1/6
252

12.02.201
9

LV č. 37, k.ú. Šuľa

162

Parcel
a EKN 1/12
37

12.02.201
9

LV č. 162, k.ú. Šuľa

226

Parcel
a EKN 480/304560
252/ 1

12.02.201
9

LV č. 226, k.ú. Šuľa

226

Parcel
a EKN 480/304560
252/ 2

12.02.201
9

LV č. 226, k.ú. Šuľa

409

Parcel
a CKN 480/304560
1788

12.02.201
9

LV č. 409, k.ú. Šuľa

409

Parcel
a EKN 480/304560
48

12.02.201
9

LV č. 409, k.ú. Šuľa

Parcel
a EKN 480/304560

12.02.201

409

Hodnota
zapisovanéh
o
majetku
do
určená
vlastným
odhadom
správcu
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11,44 €

49,06 €

3,30 €

0,72 €

114,29 €

0,09 €

1,14 €

0,03 €

0,17 €

1,10 €
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záhrada 529

11

ostatná
plocha

193

12

ostatná
plocha

4543

Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa
Slovensk
á
Šuľa
republika,
Šuľa

Konkurzy a reštrukturalizácie
409

Deň vydania: 27.02.2019

a EKN 480/304560
63/ 2

9

LV č. 409, k.ú. Šuľa

409

Parcel
a EKN 480/304560
765

12.02.201
9

LV č. 409, k.ú. Šuľa

409

Parcel
a EKN 480/304560
1073

12.02.201
9

LV č. 409, k.ú. Šuľa

1,10 €

0,40 €

9,45 €

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 4OdK/1165/2018“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a
súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne

4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 411652018 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania
správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy,
tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Pri speňažení súboru majetku správca nie je viazaný
predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však predkupné právo
ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 22.02.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K017765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gelieňová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1151/10, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/678/2018 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/678/2018
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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JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tatiana Gelieňová, nar. 28.12.1968,
trvale bytom Sládkovičova 1151/10, 977 01 Brezno, adresa na doručovanie Nálepkova 16, 977 01 Brezno;
obchodné meno Tatiana Gelieňová, s miestom podnikania Námestie gen. M. R. Štefánika 5, 977 01 Brezno, IČO:
35 314 16 (ďalej aj ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis.
zn. 4OdK/678/2018, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č. k.
4OdK/678/2018 zo dňa 23.07.2018, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 145/2018 dňa 30.07.2018, pod č.
K054686

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2018 zo dňa 28.09.2018, pod č.
K073319) a to ako „stojí a leží“

Druh
Čísl
Výmer Štát,
pozemk
o
a v m² obec
u

1

2

zastavan
é plochy
1467
a
nádvoria
zastavan
é plochy
120
a
nádvoria

Deň
Číslo
Číslo Spoluvlastníck zapísania
Katastráln Listu
Dôvod zapísania majetku
parcel y
majetku
e územie vlastníctv
súpisu
y
podiel
do
a
súpisu

Slovensk
á
Brezno
republika,
Brezno
Slovensk
á
Brezno
republika,
Brezno

Hodnota
zapisovanéh
o
majetku
do
určená
vlastným
odhadom
správcu

4872

Parcel
a CKN 1/18
6094

24.09.201
8

LV č. 4872, k.ú. Brezno

1 630,00 €

4872

Parcel
a EKN 1/18
13326

24.09.201
8

LV č. 4872, k.ú. Brezno

133,33 €

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

376

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 4OdK/678/2018“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne

4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 46782018 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania
správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy,
tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Pri speňažení súboru majetku správca nie je viazaný
predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však predkupné právo
ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 22.02.2019
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JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K017766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benediková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 258/2, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/660/2018 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/660/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka Helena Benediková, nar. 15.10.1957,
trvale bytom Bány 258/2, 976 56 Pohronská Polhora, obchodné meno: Helena Benediková, miesto podnikania:
Bány 258/2, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 44 849 303 (ďalej aj ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/660/2018, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č. k. 5OdK/660/2018 zo dňa 26.10.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 212/2018 dňa 05.11.2018, pod č. K083610

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2019 zo dňa 09.01.2019, pod č.
K002292) a to ako „stojí a leží“

Druh
Čísl
Výmer Štát,
pozemk
o
a v m² obec
u

1

zastavan
á plocha
627
a
nádvoria

2

záhrada
zastavan

434

Deň
Číslo
Číslo Spoluvlastníck zapísania
Katastráln Listu
Dôvod zapísania majetku
parcel y
majetku
e územie vlastníctv
súpisu
y
podiel
do
a
súpisu

Slovensk
á
Pohronská
174
republika, Polhora
Brezno
Slovensk
á
Pohronská
2073
republika, Polhora
Brezno
Slovensk

Pacela
CKN 1/1 v BSM
1247

04.01.201
9

Parcel
a EKN 1/2
23694

04.01.201
9

Hodnota
zapisovanéh
o
majetku
do
určená
vlastným
odhadom
správcu

LV č. 174, k.ú. Pohronská
1 159,95 €
Polhora

LV č. 2073, k.ú. Pohronská
Polhora

Parcel
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3

4

á plocha
146
a
nádvoria
zastavan
á plocha
619
a
nádvorie

á
Pohronská
2073
republika, Polhora
Brezno
Slovensk
á
Pohronská
2074
republika, Polhora
Brezno
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Parcel
a EKN 1/2
23697

04.01.201
9

Parcel
a EKN 1/4
23696

04.01.201
9

Deň vydania: 27.02.2019

LV č. 2073, k.ú. Pohronská
135,05 €
Polhora

LV č. 2074, k.ú. Pohronská
286,29 €
Polhora

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 5OdK/660/2018“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne

4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 56602018 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania
správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy,
tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.

Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Pri speňažení súboru majetku správca nie je viazaný
predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však predkupné právo
ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 22.02.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K017767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaoralová Zlata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 494, 976 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/68/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/68/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zlata Zaoralová, nar. 10.06.1945,
trvale bytom Svätý Anton 494, 976 72 Svätý Anton (ďalej aj ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 3OdK/68/2017, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č. k. 3OdK/68/2017 zo dňa 30.08.2017, zverejnený v Obchodnom vestníku č.
171/2017 dňa 07.09.2017, pod č. K025144,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2017 zo dňa 06.11.2017, pod č.
K036366) a to ako „stojí a leží“

Číslo

Druh
Výmera
Štát, obec
pozemku v m²

1

Lesné
37722
pozemky

2

Lesné
40827
pozemky

3

Lesné
8824
pozemky

4

Lesné
33895
pozemky

5

Lesné
172400
pozemky

6

Lesné
144291
pozemky

7

Lesné
357016
pozemky

8

Lesné
163544
pozemky

Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok
Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok
Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok
Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok
Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok
Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok
Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok
Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok

Hodnota
Deň
Dôvod
zapisovaného
Katastrálne Číslo Listu Číslo
Spoluvlastnícky zapísania
zapísania majetku určená
územie
vlastníctva parcely podiel
majetku do majetku do vlastným
súpisu
súpisu
odhadom
správcu
LV č. 448,
Parcela
Čabradský
k.ú.
448
CKN
1/148
31.10.2017
101,95 €
Vrbovok
Čabradský
1230
Vrbovok,
LV č. 448,
Parcela
Čabradský
k.ú.
448
CKN
1/148
31.10.2017
110,34 €
Vrbovok
Čabradský
1233
Vrbovok,
LV č. 448,
Parcela
Čabradský
k.ú.
448
CKN
1/148
31.10.2017
23,85 €
Vrbovok
Čabradský
1235/ 1
Vrbovok,
LV č. 448,
Parcela
Čabradský
k.ú.
448
CKN
1/148
31.10.2017
91,61 €
Vrbovok
Čabradský
1321
Vrbovok,,
LV č. 448,
Parcela
Čabradský
k.ú.
448
EKN
1/148
31.10.2017
465,95 €
Vrbovok
Čabradský
491
Vrbovok,,
LV č. 448,
Parcela
Čabradský
k.ú.
448
EKN
1/148
31.10.2017
389,98 €
Vrbovok
Čabradský
1228
Vrbovok,
LV č. 448,
Parcela
Čabradský
k.ú.
448
EKN
1/148
31.10.2017
964,91 €
Vrbovok
Čabradský
1234
Vrbovok,
LV č. 448,
Parcela
Čabradský
k.ú.
448
EKN
1/148
31.10.2017
442,01 €
Vrbovok
Čabradský
1323
Vrbovok,,

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
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10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 3OdK/68/2017“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne

4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 3682017 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania
správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy,
tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Pri speňažení súboru majetku správca nie je viazaný
predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však predkupné právo
ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 22.02.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K017768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michrina Miloš, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/427/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/427/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Miloš Michrina, nar. 01.03.1956,
trvale bytom Školská 880/20, 979 01 Rimavská Sobota, adresa na doručovanie Rybárska 6, 979 01 Rimavská
Sobota; obchodné meno Miloš Michrina Ing. PROEX, so sídlom Duklianska 641/1, 089 01 Svidník, IČO: 33
099 502 (ďalej aj ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis.
zn. 3OdK/427/2017, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č. k.
3OdK/427/2017 zo dňa 16.11.2017, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 223/2017 dňa 23.11.2017, pod č.
K039934,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 16/2018 zo dňa 23.01.2018, pod č.
K004873) a to ako „stojí a leží“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh
Čísl
Výmer Štát,
pozemk
o
a v m² obec
u

1

orná
pôda

2

trvalé
trávnaté 883
porasty

3

trvalé
trávnaté 343
porasty

4

trvalé
trávnaté 292
porasty

5

orná
pôda

111

6

orná
pôda

707

7

orná
pôda

1325

8

orná
pôda

1490

9

orná
pôda

914

10

orná
pôda

2916

11

orná
pôda

781

12

orná
pôda

577

13

orná
pôda

1297

14

orná
pôda

853

15

orná
pôda

1557

16

orná
pôda

760

orná

1220
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Deň
Číslo
Číslo Spoluvlastníck zapísania
Katastráln Listu
Dôvod zapísania
parcel y
majetku
e územie vlastníctv
súpisu
y
podiel
do
a
súpisu

Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
á

majetku

Hodnota
zapisovanéh
o
majetku
do
určená
vlastným
odhadom
správcu

54

Parcela
EKN
1/160
59/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

1,14 €

54

Parcela
EKN
1/160
72/3

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

0,55 €

54

Parcela
EKN
1/160
72/4

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec

0,21 €

54

Parcela
EKN
1/160
72/103

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

0,18 €

54

Parcela
EKN
1/160
78/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

0,10 €

54

Parcela
EKN
1/160
86/5

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

0,66 €

54

Parcela
EKN
1/160
95/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

1,24 €

54

Parcela
EKN
1/160
164/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

54

Parcela
EKN
1/160
171/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

54

Parcela
EKN
1/160
178/9

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

54

Parcela
EKN
1/160
189/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

0,73 €

54

Parcela
EKN
1/160
201/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

0,54 €

54

Parcela
EKN
1/160
209/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

54

Parcela
EKN
1/160
224

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

54

Parcela
EKN
1/160
249

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

1,46 €

54

Parcela
EKN
1/160
264/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

0,71 €

Parcela

18.01.201
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1,40 €

0,86 €

2,73 €

1,22 €

0,80 €
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17

18

19

20

21

22

23

orná
pôda

á
Krušinec
republika,
Krušinec
Slovensk
orná
á
809
Krušinec
pôda
republika,
Krušinec
Slovensk
orná
á
737
Krušinec
pôda
republika,
Krušinec
Slovensk
trvalé
á
trávnaté 1475
Krušinec
republika,
porasty
Krušinec
Slovensk
lesné
á
36850
Krušinec
pozemky
republika,
Krušinec
Slovensk
lesné
á
128423
Krušinec
pozemky
republika,
Krušinec
Slovensk
ostatné
á
33147
Krušinec
plochy
republika,
Krušinec
1634
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1/160

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

54

Parcela
EKN
1/160
294/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

54

Parcela
EKN
1/160
302/1

18.01.201
8

LV č. 54, k.ú. Krušinec,

161

Parcela
EKN
1/4960
104

18.01.201
8

LV č. 161.ú. Krušinec,

0,03 €

161

Parcela
EKN
1/4960
137/12
2

18.01.201
8

LV č. 161.ú. Krušinec,

2,97 €

161

Parcela
EKN
1/4960
143/29

18.01.201
8

LV č. 161.ú. Krušinec,

10,36 €

161

Parcela
EKN
1/4960
143/30

18.01.201
8

LV č. 161.ú. Krušinec,

0,53 €

54

EKN
283

1,53 €

0,76 €

0,69 €

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 3OdK/427/2017“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne

4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 34272017 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania
správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy,
tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.

Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Pri speňažení súboru majetku správca nie je viazaný
predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však predkupné právo
ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 22.02.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca
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K017769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodszár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukovská cesta 3113/20, 962 21 Lukové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/214/2018 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/214/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Bodszár, nar. 24.07.1958, trvale
bytom Lukovská cesta 3113/20, 962 21 Lukové, korešpondenčná adresa: J. Jesenského 49, 960 01 Zvolen (ďalej
aj ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn.
2OdK/214/2018, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č. k.
2OdK/214/2018 zo dňa 22.03.2018, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 66/2018 dňa 05.04.2018, pod K022026,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 107/2018 zo dňa 05.06.2018, pod č.
K039232) a to ako „stojí a leží“

Druh
Čísl
Výmer Štát,
pozemk
o
a v m² obec
u

1

zastavan
é plochy
68
a
nádvoria

2

zastavan
é plochy
13
a
nádvoria

Deň
Číslo
Číslo Spoluvlastníck zapísania
Katastráln Listu
Dôvod zapísania majetku
parcel y
majetku
e územie vlastníctv
súpisu
y
podiel
do
a
súpisu

Slovensk
á
Ipeľské
republika,
Úľany
Ipeľské
Úľany
Slovensk
á
Ipeľské
republika,
Úľany
Ipeľské
Úľany

Hodnota
zapisovanéh
o
majetku
do
určená
vlastným
odhadom
správcu

336

Parcel
a CKN 1/2
218

01.06.201
8

LV č. 336, k.ú. Ipeľské Úľany,

339

Parcel
a CKN 1/2
219/11

01.06.201
8

LV č. 339, k.ú. Ipeľské Úľany,

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
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10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 2OdK/214/2018“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne

4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 22142018 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania
správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy,
tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
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Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Pri speňažení súboru majetku správca nie je viazaný
predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však predkupné právo
ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 22.02.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K017770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lapin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/660/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/660/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Milan Lapin, nar. 22.01.1974, trvale bytom Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica; obchodné meno: Milan
Lapin, s miestom podnikania Nad Plážou 6873/8, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 37 595 881, týmto v súlade s §
167l ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
doručenie prihlášky pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO : 31 320 155, v celkovej prihlásenej sume
190 179,15 Eur.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca

K017771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Popper Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rohozná 458 / 8, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/542/2018 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/542/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Kamil Popper, nar. 15.10.1969, trvale bytom Rohozná 458/8, 976 56
Pohronská Polhora, obchodné meno: Kamil Popper, s miestom podnikania Rohozná 458/8, 976 56 Pohronská
Polhora, IČO 43 465 111, Mgr. Katarína Milanská so sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
týmto, podľa ust. § 167p a § 167q zákona č. 7/2005 Z.z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje 3.
kolo ponukového konania, za účelom predaja majetku z konkurznej podstaty, evidovanej v súpise majetku
konkurznej podstaty :

Predmet speňažovania :
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Súpisová
hodnota
číslo súpis.
Hodnota
majetku
položky
Popis
vyjadrená v mene vyjadrená
majetku
euro
mene euro
1
Osobné motorové vozidlo tov.zn.VOLKSWAGEN VW POLO 1,9 D, VIN WVW 250,00
250,00
ZZZ6NZYY000638, druh karosérie AB hatchback 5 dv., farba biela, v premávke, rok
výroby , kategória M1, hmotnosť 1435
Deň zápisu: 06.08.2018
Poznámka:
Deň zaradenia: 06.08.2018
Dôvod zápisu: hnuteľná vec /majetok dlžníka v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:

v

Podmienky ponukového konania :
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu prostredníctvom : milanska@akmilanska.sk.

Termín a miesto predkladania ponúk :
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej listovej obálke s výrazným
označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn. 4OdK/542/2018 Kamil Popper- NEOTVÁRAŤ! Na adresu správcu
: Mgr: Katarína Milanská, Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
oznámenie o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, končí sa 10. dňa od zverejnenia ponuky o 15:30hod.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk sa nebude považovať za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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riadne doručenú aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne
doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.

Podmienky predloženia ponuky :
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu za celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v
Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu : IBAN : SK 25 7500 0000 0040 11652264, BIC : CEKOSKBX,
poznámka KAMIL POPPER - záloha. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty určený na
doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.

Náležitosti ponuky, t.j. obsah :
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. označenie záujemcu : Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako jeden mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho úhradu zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia číslo účtu.

Podmienky akceptácie ponuky :
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Termín a miesto otvorenia obálok :
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 7 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v
sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.

Lehota na vyhodnotenie ponúk :
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu. V prípade
ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s
podmienkou o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponuky.
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Vo Zvolene, dňa 19.02.2019
Mgr. Katarína Milanská, správca

K017772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištof Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opava 3, 991 25 Opava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/593/2018 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/593/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Krištof, nar. 04.06.1972, bytom Opava 3, 991 25 Opava,
Mgr. Katarína Milanská so sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen týmto, podľa ust. § 167p a §
167q zákona č. 7/2005 Z.z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje 2. kolo ponukového konania, za
účelom predaja majetku z konkurznej podstaty, evidovanej v súpise majetku konkurznej podstaty :

Predmet speňažovania :

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Súpisová hodnota
číslo
súpis.
majetku
položky
Popis
Hodnota vyjadrená v vyjadrená v mene
majetku
mene euro
euro
2
Motorové vozidlo tov. zn. VOLKSWAGEN GOLF, EČ : VK817AP, farba : biela, 500,00
500,00
VIN : WVWZZZ1JZXW345554, rok výroby 1998
Deň zápisu : 14.12.2018
Poznámka:
Deň zaradenia: 14.12.2018
Dôvod zápisu: hnuteľná vec /majetok dlžníka v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:

Podmienky ponukového konania :
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu prostredníctvom : milanska@akmilanska.sk.

Termín a miesto predkladania ponúk :
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej listovej obálke s výrazným
označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn. 2OdK/593/2018 Ján Krištof- NEOTVÁRAŤ! Na adresu správcu :
Mgr: Katarína Milanská, Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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oznámenie o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, končí sa 10. dňa od zverejnenia ponuky o 15:30hod.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk sa nebude považovať za
riadne doručenú aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne
doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.

Podmienky predloženia ponuky :
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu za celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v
Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu : IBAN : SK 25 7500 0000 0040 11652264, BIC : CEKOSKBX,
poznámka JÁN KRIŠTOF - záloha. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty určený na
doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.

Náležitosti ponuky, t.j. obsah :
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. označenie záujemcu : Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako jeden mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho úhradu zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia číslo účtu.

Podmienky akceptácie ponuky :
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Termín a miesto otvorenia obálok :
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 7 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v
sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.

Lehota na vyhodnotenie ponúk :
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu. V prípade
ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s
podmienkou o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponuky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo Zvolene, dňa 19.02.2019
Mgr. Katarína Milanská, správca

K017773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Márton Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abovce 192, 980 44 Abovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1061/2018 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1061/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Márton, nar. 03.02.1980, trvale bytom Abovce 192, 980 44
Abovce, obchodné meno Ladislav Márton, nar. 03.02.1980, trvale bytom Abovce 192, 980 44 Abovce, IČO
43 384 242, Mgr. Katarína Milanská so sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen týmto, podľa ust.
§ 167p a § 167q zákona č. 7/2005 Z.z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania, za účelom predaja majetku z konkurznej podstaty, evidovanej v súpise majetku konkurznej podstaty :

Predmet speňažovania :
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Súpisová hodnota
číslo súpis.
majetku
položky
Popis
Hodnota vyjadrená vyjadrená v mene
majetku
v mene euro
euro
1
Motorové vozidlo tov. zn. RENAULT LAGUNA, EČ : RS 920 CG, farba : strieborná 200,00
200,00
metalíza pastelová, VIN : SHHMA871000019269, rok výroby 2000
Deň zápisu : 19.12.2018
Poznámka:
Deň zaradenia: 19.12.2018
Dôvod zápisu: hnuteľná vec /majetok dlžníka v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:

Podmienky ponukového konania :
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu prostredníctvom : milanska@akmilanska.sk.

Termín a miesto predkladania ponúk :
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej listovej obálke s výrazným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn. 4OdK/1061/2018 Ladislav Márton - NEOTVÁRAŤ! Na adresu
správcu : Mgr: Katarína Milanská, Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenie o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, končí sa 10. dňa od zverejnenia ponuky o
15:30hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.

Podmienky predloženia ponuky :
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu za celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v
Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu : IBAN : SK 25 7500 0000 0040 11652264, BIC : CEKOSKBX,
poznámka Ladislav Márton - záloha. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty určený na
doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.

Náležitosti ponuky, t.j. obsah :
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. označenie záujemcu : Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako jeden mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho úhradu zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia číslo účtu.

Podmienky akceptácie ponuky :
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Termín a miesto otvorenia obálok :
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 7 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v
sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.

Lehota na vyhodnotenie ponúk :
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu. V prípade
ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s
podmienkou o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponuky.

Vo Zvolene, dňa 22.02.22019
Mgr. Katarína Milanská, správca

K017774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Šinková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 287, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/428/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/428/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o konaní I. verejného ponukového konania
Správca dlžníka Lucia Šinková, nar. 27.12.1986, trvale bytom Banská Belá 287, 966 15 Banská Belá, pôvodne
podnikajúca pod obchodným menom Lucia Šinková, s miestom podnikania Banská Belá 287, 966 15 Banská
Belá, IČO: 43 534 767 v súlade s ust. § 167n v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru majetku. Súbor majetku tvoria nižšie
uvedené súpisové zložky všeobecnej podstaty:
Podstata

Súpisová
hodnota
[v EUR]

Druh súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku

Všeobecná Pozemok

Všeobecná Pozemok

Všeobecná Pozemok

Všeobecná Pozemok

Všeobecná Stavba

Všeobecná Stavba

Druh: zastavané plochy a nádvoria; Výmera: 171 m2; Štát: Slovenská republika; Okres: Banská
Štiavnica; Obec: Banská Belá; Katastrálne územie: Banská Belá; List vlastníctva č. 62; 171,00
Parcelné číslo: 346/1; Spoluvlastnícky podiel: 1/15
Druh: záhrady; Výmera: 87 m2; Štát: Slovenská republika; Okres: Banská Štiavnica; Obec:
Banská Belá; Katastrálne územie: Banská Belá; List vlastníctva č. 62; Parcelné číslo: 346/2; 87,00
Spoluvlastnícky podiel: 1/15
Druh: zastavané plochy a nádvoria; Výmera: 100 m2; Štát: Slovenská republika; Okres: Banská
Štiavnica; Obec: Banská Belá; Katastrálne územie: Banská Belá; List vlastníctva č. 62; 100,00
Parcelné číslo: 347/1; Spoluvlastnícky podiel: 1/15
Druh: zastavané plochy a nádvoria; Výmera: 71 m2; Štát: Slovenská republika; Okres: Banská
Štiavnica; Obec: Banská Belá; Katastrálne územie: Banská Belá; List vlastníctva č. 62; 71,00
Parcelné číslo: 347/2; Spoluvlastnícky podiel: 1/15
Druh: rodinný dom; Štát: Slovenská republika; Okres: Banská Štiavnica; Obec: Banská Belá;
Katastrálne územie: Banská Belá; List vlastníctva č. 62; Súpisné číslo: 287; Parcelné číslo: 200,00
346/1; Spoluvlastnícky podiel: 1/15
Druh: rodinný dom; Štát: Slovenská republika; Okres: Banská Štiavnica; Obec: Banská Belá;
Katastrálne územie: Banská Belá; List vlastníctva č. 62; Súpisné číslo: 530; Parcelné číslo: 200,00
347/2; Spoluvlastnícky podiel: 1/15
829,00

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Na podávanie ponúk Správca určuje lehotu desať [10] kalendárnych dní, ktorá začne plynúť od
nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (ďalej aj len ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Lehota“). Na ponuky doručené po Lehote Správca nebude prihliadať. Ak koniec Lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom Lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Ponuky je potrebné zasielať na adresu kancelárie Správcu: Slovenská správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením: I. kolo VPK –
NEOTVÁRAŤ, Predaj súboru majetku, 5OdK/428/2018.“
Správca bude prihliadať iba na tie ponuky, kde bude záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet Správcu, IBAN: SK34 1100 0000 0026 2217 2180; VS 54282018,
poznámka I. kolo VPK.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu.
Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk uskutoční Správca do troch [3] pracovných dní od
uplynutia lehoty na podávanie ponúk.

K017775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKICENTRUM KOŠUTKA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanec 847 / 0, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 621 081
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2018 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu zasadnutia 3. zasadnutia veriteľského výboru
SKICENTRUM KOŠÚTKA s.r.o., Slanec 847, 962 05 Hriňová, IČO: 36 621 081

v reštrukturalizácii

dlžníka

(ďalej len ,,dlžník“)

Dátum: 21.2.2019 od 11:15
Miesto: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava,
Zoznam prítomných (v súlade s prezenčnou listinou tvoriacou prílohu zápisnice z veriteľského výboru zo dňa
21.2.2019):
·
·
·
·
·

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:
00 682 420 ( predseda veriteľského výboru) – ďalej len ,, SZRB, a.s.“
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica (člen
veriteľského výboru) - ďalej len ,, Daňový úrad“ “
Martin Cerovský ( člen veriteľského výboru)
Dlžník
Správca

Program 3. schôdze veriteľského výboru:

1. Prezentácia prítomných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Prezentácia a diskusia k prepracovanému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka predloženému
predsedovi veriteľského výboru dňa 8.2.2019
3. Hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144 ods. 1
ZKR
4. Záver.

1. Prezentácia prítomných

Zasadnutie veriteľského výboru (ďalej len ,,VV“) otvoril predseda veriteľského výboru dlžníka o 11:15
a prezentoval program zasadnutia výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov predseda
konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na prítomnosť všetkých členov uznášaniaschopný podľa § 128 ods.
2 ZKR. Súčasne sú prítomné osoby, ktorých účasť bola na zasadnutí veriteľského výboru vyžadovaná.

2. Prezentácia a diskusia k dlžníkom predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu

Predseda VV konštatoval, že prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka bol predsedovi veriteľského
výboru predložený riadne a včas v súlade s ust. §144 ods. 1 veta druhá ZKR dňa 8.2.2019. Následne bol tento
návrh reštrukturalizačného plánu dňa 11.2.2019 doručený aj ostatným členom veriteľského výboru spolu
s pozvánkou na zasadnutie veriteľského výboru, ktoré sa uskutočňuje v zákonnej lehote podľa ust. § 144 ods. 1
veta tretia ZKR. Prítomní členovia veriteľského výboru potvrdili obdržanie prepracovaného návrhu
reštrukturalizačného plánu dlžníka doručeného predsedovi veriteľského výboru dňa 8.2.2019.

Daňový úrad Banská Bystrica následne konštatoval nezapracovanie žiadnej z pripomienok tohto veriteľa
tvoriacich prílohu zápisnice z konania veriteľského výboru dňa 24.1.2019 do prepracovaného návrhu
reštrukturalizačného plánu dlžníka predloženého predsedovi veriteľského výboru dňa 8.2.2019.

3. Hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144
ods. 1 ZKR

Veriteľský výbor hlasovaním prijal

Uznesenie:

Veriteľský výbor schvaľuje návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka v znení v akom bol tento predložený
predsedovi veriteľského výboru dňa 8.2.2019 a žiada správcu o bezodkladné zvolanie schôdze veriteľov.

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

2 (SZRB, a.s., Martin Cerovský)

Proti:

1 (SR – Daňový úrad Banská Bystrica)

Deň vydania: 27.02.2019

Zdržal sa: 0

3. Záver
Na výzvu predsedu veriteľského výboru neboli voči priebehu zasadnutia veriteľského výboru ani voči prijatému
uzneseniu zo strany členov veriteľského výboru vznesené žiadne pripomienky alebo námietky.

Zasadnutie veriteľského výboru ukončil zvolávajúci zasadnutie – predseda veriteľského výboru o 11.30, ktorý
prítomným poďakoval za ich účasť.

Bratislava 21.2.2019

Predseda veriteľského výboru:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

....................................................
v.z. Mgr. Jozef Hančák

K017776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnická 2547 / 7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2017 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Oznámenie o nemožnosti zostaviť rozvrh výťažku

Dňa 03.07.2017 bolo v obchodnom vestníku OV č. 126/2017 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 2OdK/85/2017 zo dňa
27.06.2017, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Igor Szabó, nar. 19.08.1970, trvale bytom
Kremnická 2547/7, 960 01 Zvolen a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovený JUDr. Peter Tonhauser, so
sídlom kancelárie Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica. Uznesením Okresného súdu, zverejnené v OV č.
211/2018 dňa 02.11.2018 bol z funkcie správcu odvolaný JUDr. Peter Tonhauser a za správcu dlžníka bola
ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Dňa 24.09.2018 v Obchodnom vestníku č. 184/2018 bolo predchádzajúcim správcom zverejnené oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Správca konkurznej podstaty po ustanovení do funkcie a po prevzatí spisového materiálu zistil, že nie je možné
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, nakoľko náklady konkurzu prevyšujú výťažok zo speňaženia
majetku podliehajúceho konkurzu.
V zmysle 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.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti správca konkurznej podstaty pristúpi k ukončeniu konkurzného konania
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Radka Longauerová - správca

K017777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Stieranka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovina 283, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1958
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/599/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/599/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 7
iná majetková hodnota
popis
22,42 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 2085 6381
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo
Československá obchodná banka, a.s.
iná obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v
22,42 EUR
EUR
deň zapísania majetku
22.02.2019
majetok, vo vlastníctve úpadcu, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005
dôvod zapísania majetku
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo súpisu -
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-

LexCreditor k.s.

K017778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obročník Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko 2/8, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/17/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/17/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Veselý, správca dlžníka: Ján Obročník, nar. 27.09.1978, trvale bytom Rúbanisko I 2180/4, 984 01
Lučenec, adresa na doručovanie Rúbanisko 2/8, 984 01 Lučenec, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR, oznamuje veriteľom 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 pohľadávok, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide
o popretie pohľadávky len do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka
popretá, a to najmenej vo výške 350,- € a najviac vo výške 10.000,- €. Túto kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. IBAN: SK38 0900 0000 0000 7053 1608, ktorý je
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Bratislava; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Vo Veľkom Krtíši dňa 22.02.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K017779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Abrahámová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4640 / 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1195/2018 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1195/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/1195/2018 zo dňa 18.12.2018 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka: Eva Abrahámová, anr. 21.01.1998, trvale bytom Cementárenská cesta 8, 974 01 Banská
Bystrica a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Správca týmto oznamuje, že vo veci konkurzu na majetok dlžníka Eva Abrahámová, anr. 21.01.1998, trvale bytom
Cementárenská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica, nebol zistený žiadny majetok úpadcu, ktorý by podliehal
konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo Veľkom Krtíši dňa 22.02.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K017780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 679 / 39, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/104/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/104/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Veselý, správca dlžníka: Jaroslav Lukáč, nar. 04.08.1965, trvale bytom Internátna 39, 974 01
Banská Bystrica, obchodné meno – Jaroslav Lukáč, s miestom podnikania Internátna 39, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 11929936, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR, oznamuje
veriteľom 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 pohľadávok, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kauciu vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- € a najviac vo
výške 10.000,- €. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na bankový účet č.
IBAN: SK38 0900 0000 0000 7053 1608, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Bratislava; variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa,
ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Vo Veľkom Krtíši dňa 22.02.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K017781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otto Odzgan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 966 22 Lutila
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/82/2013 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/82/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Otto Odzgan, nar. 27.07.1961, trvale bytom Štefánikova 84, 966 22 Lutila, vedenej na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 1K/82/2013, správca JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť 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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Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K017782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šajátová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 585, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/563/2018 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/563/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Martina Šajátová, nar. 04. 07. 1978, trvale bytom Agátová 585/16, 980 02
Jesenské, v zmysle obsahu ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších zmien a doplnkov, oznamuje týmto veriteľom zámer zostaviť konečný návrh rozvrhu
výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.

Vo Zvolene 22.02.2019
Mgr. Katarína Milanská

K017783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jobbágy Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 274 / 0, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1973
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/249/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/249/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Marián
Jobbágy, nar. 08. 03. 1973, trvale bytom Armádna 274, 049 16 Jelšava, týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka Marián Jobbágy, nar. 08. 03. 1973, trvale bytom Armádna 274, 049 16 Jelšava sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

403

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Marián Jobbágy, nar. 08. 03. 1973, trvale bytom Armádna 274, 049 16
Jelšava v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K017784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zekjirija Mustafi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorská 336/6, 966 22 Lutila
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1172/2018 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1172/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zekjirija Mustafi, nar. 08.08.1972, trvale bytom
Podhorská 336/6, 966 22 Lutila, obchodné meno Zekjirija Mustafi, s miestom podnikania Moravská 1879,
020 01 Púchov, IČO: 46 448 462, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil
pohľadávku veriteľ:
·

Iná pohľadávka

Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692
Celková prihlásená suma: 2 344,80 EUR
V Banskej Bystrici, dňa 20.02.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K017785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Didiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 207, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1947
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/78/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/78/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o konaní I. verejného ponukového konania
Správca dlžníka Gabriela Didiová, nar. 09.06.1947, trvale bytom Kamenárska 207, 966 01 Hliník nad Hronom
[zastúpená opatrovníkom Helenou Goralovou, nar. 13.10.1979, bytom Kamenárska 207, 966 01 Hliník nad
Hronom] v súlade s ust. § 167n v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje I. kolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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verejného ponukového konania na predaj súboru majetku.
Súbor majetku tvoria nižšie uvedené súpisové zložky všeobecnej podstaty:
Podstata

Súpisová
hodnota
[v EUR]

Druh
súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku

Všeobecná Pozemok

Všeobecná Pozemok

Všeobecná Pozemok

Druh: orná pôda; Výmera: 1504 m2; Štát: Slovenská republika; Okres: Žiar nad Hronom; Obec:
Hliník nad Hronom; Katastrálne územie: Hliník nad Hronom; List vlastníctva č. 1092; Parcelné 1 880,00
číslo: 174/2; Spoluvlastnícky podiel: 2/12
Druh: orná pôda; Výmera: 1421 m2; Štát: Slovenská republika; Okres: Žiar nad Hronom; Obec:
Hliník nad Hronom; Katastrálne územie: Hliník nad Hronom; List vlastníctva č. 1480; Parcelné 1 776,25
číslo: 175/1; Spoluvlastnícky podiel: 2/12
Druh: orná pôda; Výmera: 257 m2; Štát: Slovenská republika; Okres: Žiar nad Hronom; Obec:
Hliník nad Hronom; Katastrálne územie: Hliník nad Hronom; List vlastníctva č. 2632; Parcelné 1 542,00
číslo: 4460; Spoluvlastnícky podiel: 1/1
5 198,25

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Na podávanie ponúk Správca určuje lehotu desať [10] kalendárnych dní, ktorá začne plynúť od
nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (ďalej aj len ako
„Lehota“). Na ponuky doručené po Lehote Správca nebude prihliadať. Ak koniec Lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom Lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu kancelárie Správcu: Slovenská správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením: I. kolo VPK –
NEOTVÁRAŤ, Predaj súboru majetku, 5OdK/78/2018.“
3. Správca bude prihliadať iba na tie ponuky, kde bude záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet Správcu, IBAN: SK34 1100 0000 0026 2217 2180; VS 5782018,
poznámka I. kolo VPK.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk uskutoční Správca do troch [3] pracovných dní od
uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
K017786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružiná 50, 985 52 Ružiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1966
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 3447/60, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/735/2018 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/735/2018
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
Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Lazovná 3447/60, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene ktorého koná komplementár
JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Juraj Oláh, nar. 23.04.1966, trvale bytom Ružiná 50, 985 52 Divín,
zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 25.10.2018, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a
písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 01.02.2019, dlžník je vlastníkom iba majetku nepatrnej hodnoty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Juraj Oláh, nar. 23.04.1966, trvale
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom Ružiná 50, 985 52 Divín, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 22.2.2019
MK Recovery, k.s. Správca

K017787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 19, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 3447/60, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/744/2018 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/744/2018
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
Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Lazovná 3447/60, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene ktorého koná komplementár
JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Miroslava Vargová, nar. 19.03.1982, trvale bytom 9. Mája 19, 974
01 Banská Bystrica, obchodné meno Miroslava Vargová, miesto podnikania 9. Mája 19, 974 01 Banská
Bystrica, IČO 41 178 866, zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 13.08.2018, ktorý tvorí súčasť Návrhu
na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 01.02.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miroslava Vargová, nar. 19.03.1982,
trvale bytom 9. Mája 19, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno Miroslava Vargová, miesto podnikania 9. Mája
19, 974 01 Banská Bystrica, IČO 41 178 866, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 22.2.2019
MK Recovery, k.s. Správca

K017788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuna Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 521 / 5, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/802/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/802/2018
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. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 01.02.2019 prihláška pohľadávky veriteľa Československá obchodní banka, a.s., Žižkova 11, 811 02
Bratislava, IČO: 36 854 140 v celkovej výške 7 886,23,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.

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

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K017789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Renata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 284 / 48, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1975
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 3447/60, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1165/2018 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1165/2018
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
Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Lazovná 3447/60, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene ktorého koná komplementár
JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Renata Kollárová, nar. 03.05.1975, trvale bytom P.O.
Hviezdoslava 48/32, 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa Dukelských hrdinov 24/18, 965 01
Žiar nad Hronom, zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 18.09.2018, ktorý tvorí súčasť Návrhu na
vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 01.02.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Renata Kollárová, nar. 03.05.1975,
trvale bytom P.O. Hviezdoslava 48/32, 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa Dukelských hrdinov
24/18, 965 01 Žiar nad Hronom, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 22.2.2019
MK Recovery, k.s. Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K017790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalai Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 750 / 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/831/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/831/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 20.02.2019 prihláška pohľadávky veriteľa BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 47 967 692 v celkovej výške 446,69,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.

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

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K017791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuštiak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 5867 / 61, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1107/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1107/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 30.01.2019 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Air Bank a.s., Evropská 2690/17,
Praha, IČO: 29045371 v celkovej výške 16 232,83,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.

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

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
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správca

K017792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Krajliková - INA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V.P.Tótha 17 / 1081, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 279 170
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca týmto zverejňuje oznam o doplnení súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Pohľadávka z účtu:
Popis
kreditný úrok z vkladu na konkurznom účte

Súpisová hodnota v EUR
0,17 EUR

SKP, k. s., správca Ingrid Krajliková - INA

K017793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fehér Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štrkovec 6, 980 45 Štrkovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Zoltán Fehér, nar. 03. 09. 1960, trvale bytom Štrkovec
6, 980 45 Štrkovec, obchodné meno - Zoltán Fehér, s miestom podnikania Štrkovec 6, 980 45 Štrkovec, IČO 43994113, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do konkurzného spisu v kancelárii správcu v Rimavskej Sobote, ul. Železničná 6/1, počas stránkových hodín
pondelok až piatok od 09.00 hod do 15.00 hod. Nazretie do spisu je potrebné dohodnúť vopred telefonicky so
správcom.

Rimavská Sobota, 22.02.2019

JUDr. Pavel Balog, správca
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K017794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fehér Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štrkovec 6, 980 45 Štrkovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Zoltán Fehér, nar. 03. 09. 1960, trvale bytom Štrkovec
6, 980 45 Štrkovec, obchodné meno - Zoltán Fehér, s miestom podnikania Štrkovec 6, 980 45 Štrkovec, IČO 43994113, oznamuje číslo účtu na ktorý je možné zložiť kauciu.
Číslo účtu: SK69 7500 0000 0040 1752 9187.

Rimavská Sobota, 22.02.2019

JUDr. Pavel Balog, správca

K017795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hronom 829 829, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/142/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/142/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Dušan Lacko, nar.:
20.08.1961, trvale bytom Za Hronom 829, 976 69 Pohorelá (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 15.02.2019, sp. zn. 2OdK/142/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.02.2019. Nasledujúcim
dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23
Očová, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Dušan Lacko, born on 20 August 1961, seated Za Hronom 829, 976 69 Pohorelá (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 2OdK/142/2019 dated on 15 February 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 21 February 2019. The
bankruptcy procedure was declared as on following date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the
bankruptcy trustee to the address: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured
sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum
of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in
Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion
according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28
sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30
ods. 2 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another
person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may
be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his
claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee
submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní
o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých,
ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015.
V Očovej, dňa 22.02.2019
In Očová, 22 February 2019
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, trustee

K017796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fehér Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štrkovec 6, 980 45 Štrkovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Zoltán Fehér, nar. 03. 09.
1960, trvale bytom Štrkovec 6, 980 45 Štrkovec, obchodné meno - Zoltán Fehér, s miestom podnikania Štrkovec
6, 980 45 Štrkovec, IČO - 43994113, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.:
2OdK/115/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 37/2019 dňa 21.02.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu .V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia
úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: JUDr. Pavel Balog, so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská
republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo a to v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj
budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky
sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho
dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s
bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak
sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka .

JUDr. Pavel Balog, správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
the Zoltán Fehér, nar. 03. 09. 1960, trvale bytom Štrkovec 6, 980 45 Štrkovec, obchodné meno - Zoltán Fehér, s
miestom podnikania Štrkovec 6, 980 45 Štrkovec, IČO - 43994113, Slovak republic. I am obligatetto inform you
that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 2OdK/115/2019 published in the Government
Journal No 37/2019 on 22.02.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No.
7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a
time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the address
JUDr. Pavel Balog, so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, Slovak Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse.
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Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of
the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form
und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in
bankruptcy and registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of
claim and registracion form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about secured amount , kind and order security right, object to
which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and
this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in
the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which
reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the
sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information
provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial
claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot
be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity
shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting
the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic , a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form , which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.

JUDr. Pavel Balog, Trustee of the Bankrupt

K017797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hronom 829 829, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/142/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/142/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Dušan Lacko, nar.: 20. 08. 1961, bytom Za Hronom 829, 976 69 Pohorelá, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Budovateľská 12, 962 23 Očová v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:30 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0905 172 052, 0918 300 701
e-mail: dukatova.spravca@gmail.com
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca úpadcu Dušan Lacko
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K017798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hronom 829 829, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/142/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/142/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Dušan Lacko, nar. 20. 08. 1961, Za Hronom 829, 976 69 Pohorelá v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za
primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK60 5600 0000 0012 1666 7001, vedený v Prima banka Slovensko, a.s.;
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 59; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka Dušan Lacko

K017799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1991
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/111/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/111/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Roman Berky, nar. 08.08.1991, trvale bytom Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen; pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Roman Berky, s miestom podnikania Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen, IČO: 51 442 523,
týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do
správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý
pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín
nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred si dohodnúť so správcom a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky
na kontaktnom tel. čísle: 0908 977 995.
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T. R. I. Solutions k.s., správca

K017800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1991
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/111/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/111/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Roman Berky, nar. 08.08.1991, trvale bytom Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen; pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Roman Berky, s miestom podnikania Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen, IČO: 51 442 523,
v súlade s 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 oznamuje bankový
účet správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 411119 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K017801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 726/1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1963
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/69/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/69/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oprava zverejnenia - Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Mária Kováčová, nar. 24.09.1963, trvale bytom Školská 726/1, 990 01 Veľký Krtíš, týmto opravuje oznámenie
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 36, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 20.02.2019, ktoré po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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oprave znie nasledovne:
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Mária Kováčová, nar. 24.09.1963, trvale bytom Školská 726/1, 990 01 Veľký Krtíš, v súlade s 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 oznamuje bankový účet správcu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 26919 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K017802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Danková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska Dlhá Lúka 135, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.2.1970
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1209/2018-S1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1209/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca oznamuje podľa § 167v odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z. z., že konkurzné konanie sa končí, pretože
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie: Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu
a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b odsek 1, § 167c odsek 2,3 a § 167d zákona.
Viktória Hellenbart, komplementár

K017803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benč Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 979 / 33, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/924/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/924/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Patrik Benč, nar.: 29. 08. 1982, bytom Moyzesova 979/33, 968 01
Nová Baňa, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásili pohľadávky nasledovný veritelia:
1. Stredoslovenská energetika,
vo výške 54,50 EUR,
2. Stredoslovenská energetika,
vo výške 54,50 EUR,
3. Stredoslovenská energetika,
vo výške 54,50 EUR,
4. Stredoslovenská energetika,
vo výške 54,50 EUR,
5. Stredoslovenská energetika,
vo výške 87,90 EUR,

a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika,
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika,
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika,
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika,
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika,

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Budovateľská 12
962 23 Očová

K017804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinka Barnabáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 49 / 8, 991 03 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1989
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1067/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1067/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Barnabáš Cinka, nar. 01. 01. 1989, trvale bytom Lučenecká 49/8, 991
22 Bušince, adresa na doručovanie Pôtor 63, 991 03 Pôtor; obchodné meno Barnabáš Cinka, s miestom
podnikania Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince, IČO: 45 251 223, ktorého právne zastupuje Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 4OdK/1067/2018, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v
úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť
emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár
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K017805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belaiová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 1508 / 20, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1994
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/139/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/139/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01
BanskámBystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Soňa Belaiová, nar. 20. 04. 1994, trvale bytom Sokolská
1508/20, 960 01 Zvolen, konanie vedené Okresným súdom Banská Bysrica pod sp. zn. 2OdK/139/2019
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku jemmožné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.. Žiadosti
na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adresealebo
na tel. čísle: +421 915 229 829 alebo e-mailom: rg.spravca@gmail.com

K017806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinka Barnabáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 49 / 8, 991 03 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1989
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1067/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1067/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Barnabáš Cinka, nar. 01.
01. 1989, trvale bytom Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince, adresa na doručovanie Pôtor 63, 991 03 Pôtor;
obchodné meno Barnabáš Cinka, s miestom podnikania Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince, IČO: 45 251 223,
ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/1067/2018 zo dňa 08.11.2018 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 219/2018
zo dňa 14.11.2018 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Barnabáš Cinka, nar. 01. 01. 1989, trvale bytom Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince,
adresa na doručovanie Pôtor 63, 991 03 Pôtor; obchodné meno Barnabáš Cinka, s miestom podnikania
Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince, IČO: 45 251 223, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, hereby I
inform you, that District Court in Banská Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me
as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 4OdK/1067/2018 dated 08.11.2018 and published in the
Commercial bulletin No. 219/2018 dated 14.11.2018.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.11.2018.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 14.11.2018. The bankruptcy was declared
of following day.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee to the adress: : Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e) povaha pohľadávky;
f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
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.
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K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
(e) the nature of the claim;
(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration 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 claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee
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K017807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belaiová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 1508 / 20, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1994
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/139/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/139/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Soňa Belaiová, nar. 20.
04. 1994, trvale bytom Sokolská 1508/20, 960 01 Zvolen ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/139/2019, zo dňa 13.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000, as the trustee of the
debtor Soňa Belaiová, nar. 20. 04. 1994, Sokolská 1508/20, 960 01 Zvolen (hereinafter only “the Debtor“),
my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/139/2019 dated
on 13.02.2019 the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 36/2019 zo dňa
20.02.2019. Dňom 21.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 36/2019 on
20.02.2019 . Bankruptcy was declared on 21.02.2019.
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 vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica.
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
declaration of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: Recovery group, k. s., seat: Hviezdoslavova 43, 974 01 Banská Bystrica, address for
correspondence: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 22.02.2019.
The date 22.02.2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
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fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA). P
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. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.
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
29.05.2000.
Recovery group, k. s., správca
Recovery group, k. s., trustee

K017808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinka Barnabáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 49 / 8, 991 03 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1989
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1067/2018 S1665
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/1067/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGAL RECOVERY, k. s., správca úpadcu: Barnabáš Cinka, nar. 01. 01. 1989, trvale bytom Lučenecká 49/8,
991 22 Bušince, adresa na doručovanie Pôtor 63, 991 03 Pôtor; obchodné meno Barnabáš Cinka, s miestom
podnikania Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince, IČO: 45 251 223, ktorého právne zastupuje Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp.zn. 4OdK/1067/2018, týmto 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 Tatra banka, a.s., IBAN:
SK5711000000002928901286. 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, 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.

LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák MBA, PhD. - komplementár

K017809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belaiová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 1508 / 20, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1994
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/139/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/139/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Soňa Belaiová, nar. 20. 04. 1994, trvale bytom Sokolská 1508/20,
960 01 Zvolen, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/139/2019 v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, č. účtu: IBAN: SK43
8330 0000 0026 0140 1482. Kaucia sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 2OdK/139/2019 –
kaucia na popieranie. 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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K017810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koňa Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 428, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1975
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/51/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/51/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01
BanskámBystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Dalibor Koňa, nar. 20. 07. 1975, trvale bytom Telgárt 428,
976 73 Telgárt, konanie vedené Okresným súdom Banská Bysrica pod sp. zn. 2OdK/51/2019 oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku jemmožné nahliadať do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na adrese: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v
dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adresealebo na tel. čísle:
+421 915 229 829 alebo e-mailom: rg.spravca@gmail.com

K017811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koňa Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 428, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1975
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/51/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/51/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Dalibor Koňa, nar. 20. 07.
1975, trvale bytom Telgárt 428, 976 73 Telgárt ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/51/2019, zo dňa 15.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000, as the trustee of the
debtor Dalibor Koňa, nar. 20. 07. 1975, Telgárt 428, 976 73 Telgárt (hereinafter only “the Debtor“), my duty
is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/51/2019 dated on
15.02.2019 the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 37/2019 zo dňa
21.02.2019. Dňom 22.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 37/2019 on
21.02.2019. Bankruptcy was declared on 22.02.2019.
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).
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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 vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica.
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
declaration of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: Recovery group, k. s., seat: Hviezdoslavova 43, 974 01 Banská Bystrica, address for
correspondence: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 23.02.2019.
The date 23.02.2019 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:
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https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA). P
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).
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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 29.05.2000.
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
29.05.2000.
Recovery group, k. s., správca
Recovery group, k. s., trustee

K017812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ištvánová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 2477 / 9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1951
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/38/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/38/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S
1665, správca úpadcu Irena Ištvánová, nar. 16. 04. 1951, trvale bytom Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen, sp.
zn.: 5OdK/38/2018, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením §96 a §98 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") zostavil zoznam pohľadávok proti podstate.
Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený
veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie
aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu
alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Žiadosti
na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu,
resp. emailom na emailovej adrese správcu: spravca@konkurz.info alebo telefonicky na tel. č. +421 2 2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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09 651.

V Banskej Bystrici, dňa 24.02.2019
___________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.komplementár

K017813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koňa Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 428, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1975
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/51/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/51/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Dalibor Koňa, nar. 20. 07. 1975, trvale bytom Telgárt 428, 976 73
Telgárt, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/51/2019 v zmysle ustanovenia §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu je vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, č. účtu: IBAN: SK43 8330 0000 0026
0140 1482. Kaucia sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 2OdK/51/2019 – kaucia na popieranie.
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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K017814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mydlová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 7, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1970
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/189/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/189/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1665, správca úpadcu Elena Mydlová, nar. 27.02.1970, trvale bytom Harmanec 7, 976 03 Harmanec; obchodné
meno: Elena Janecová – JANLEX, s miestom podnikania: Nemčianska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37
705 407, sp. zn.: 4OdK/189/2018, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením §96 a §98 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") zostavil zoznam pohľadávok proti podstate.
Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený
veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie
aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu
alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Žiadosti
na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu,
resp. emailom na emailovej adrese správcu: spravca@konkurz.info alebo telefonicky na tel. č. +421 2 2017
09 651.

V Banskej Bystrici, dňa 24.02.2019
___________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.komplementár

K017815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Studený Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 614 / 24, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1977
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1113/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1113/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Róbert Studený, nar. 29. 08. 1977, trvale bytom 1. mája 614/24,
976 97 Nemecká - Dubová, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/1113/2018, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách
od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť emailom na
spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
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K017816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Studený Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 614 / 24, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1977
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1113/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1113/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Róbert Studený, nar. 29.
08. 1977, trvale bytom 1. mája 614/24, 976 97 Nemecká - Dubová, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Trenčíne, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.
2OdK/1113/2018 zo dňa 29.11.2018 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 235/2018 zo dňa 06.12.2018
vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Róbert Studený, nar. 29. 08. 1977, trvale bytom 1. mája 614/24, 976 97 Nemecká Dubová, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30798841, Kancelária v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, hereby I inform you, that District Court in
Banská Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as the trustee of the bankrupt by
its resolution No. 2OdK/1113/2018 dated 29.11.2018 and published in the Commercial bulletin No. 235/2018
dated 06.12.2018.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.12.2018.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 06.12.2018. The bankruptcy was declared
of following day.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee to the adress: : Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
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and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e) povaha pohľadávky;
f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
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.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
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(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 claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee

K017817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Studený Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 614 / 24, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1977
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1113/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1113/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGAL RECOVERY, k. s., správca úpadcu: Róbert Studený, nar. 29. 08. 1977, trvale bytom 1. mája 614/24,
976 97 Nemecká - Dubová, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp.zn. 2OdK/1113/2018, týmto 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 Tatra banka, a.s., IBAN: SK5711000000002928901286. Výška preddavku
na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
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pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. 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.

LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák MBA, PhD. - komplementár

K017818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maťašovský Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chvalová 1, 982 62 Chvalová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1956
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/785/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/785/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Ondrej Maťašovský sp.
zn. 2OdK/785/2018,
LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Ondrej Maťašovský, nar. 22. 01. 1956, trvale bytom Chvalová 1,
982 62 Chvalová, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Nehnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený́ v súpise všeobecnej podstaty, a to:
Súpis všeobecnej podstaty 2OdK/785/2018, Ondrej Maťašovský

súp.č.

druh zložky

1

stavba - §38 písm.
b) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.

dôvod
deň zapísania a
zapísania do zaradenia do
súpisu
súpisu
VP úpadcu

2.11.2018

popis

hodnota v
EUR

stavba: druh stavby: rodinný dom, SR, okres: Revúca, obec:
VIŠŇOVÉ, k.ú: Višňové, LV č. 282, súp. č.36, par. č. 449/5, právny
vzťah k parcele na ktorej leží stavba 36 nie je evidovaný na liste
vlastníctva, spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/1

3.000,- €

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: LEGAL RECOVERY, k. s., Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie – 2OdK/785/2018, – NEOTVÁRAŤ“. Na
návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí
obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu (ktorá nesmie byť nižšia ako
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70% súpisovej hodnoty majetku) v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. . IBAN:
SK5711000000002928901286, vedený́ v Tatra banka, a.s. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť
zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Prevzatie veci je povinný́ zabezpečiť nadobúdateľ̌ na svoje náklady.
4. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý́ písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od
otvorenia obálok.
5. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
02/20709651 od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní.
6. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný́ deň po skončení lehoty na
predkladanie písomných ponúk.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní. V prípade zrealizovania tohto práva oprávnenou osobou záloha na kúpnu cenu sa úspešnému účastníkovi
vráti do 10 pracovných dní od jeho zrealizovania oprávnenou osobou, a to na účet z ktorého bola správcovi
poukázaná, resp. ktorý tento účastník správcovi písomne oznámi .
9. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
10. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu hnuteľných vecí
resp. zrušiť ponukové konanie.

V Banskej Bystrici dňa 24.02.2019

LEGAL RECOVERY,k.s.
Správca zn. 1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K017819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klimek Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé trhovisko 1144 / 10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/355/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/355/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Pozemky:
Druh

Výmera v m2

Orná pôda
Orná pôda

1308
868

obec
Štát
SR Nesluša
SR Nesluša

K.ú.

č. LV

p.č.

Nesluša
Nesluša

4881
4883

4920
4922

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/320
1/320

Súpisová hodnota
0,63 €
0,42 €

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K017820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajprichová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 21, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1967
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1075/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1075/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2OdK/1075/2018 zo dňa 09.11.2018 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 220/2018 zo dňa 15.11.2018, bol na majetok úpadcu Erika Rajprichová, nar. 05. 09.
1967, M. R. Štefánika 21, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Erika Rajprichová, s miestom podnikania M. R.
Štefánika 10, 984 01 Lučenec, IČO: 41246772, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01
Rimavská Sobota, vyhlásený konkurz (ďalej len „úpadca“) a za správcu úpadcu bola ustanovená
spoločnosť LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu
S 1665 (ďalej len „správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením
§ 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch a vyhlásenia dlžníka 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 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Erika Rajprichová, nar. 05. 09. 1967, M. R. Štefánika 21,
984 01 Lučenec, zrušuje.
LEGAL RECOVERY, k.s.
Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zn. správcu S 1655
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD. - komplementár

K017821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilhan Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 439 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1987
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/604/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/604/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/604/2018 zo dňa 06.07.2018 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 133/2018 zo dňa 12.07.2018, bol na majetok úpadcu Tomáš Vilhan, nar. 19. 02. 1987,
Klokočova 733, 981 01 Hnúšťa, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota,
vyhlásený konkurz (ďalej len „Úpadca alebo Dlžník“) a za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť LEGAL
RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S 1665 (ďalej len
„Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, vyhlásenia dlžníka a vlastných zistení,
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 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Tomáš Vilhan, nar. 19. 02. 1987, Klokočova 733, 981 01
Hnúšťa, zrušuje.

V Banskej Bystrici dňa 24.02.2019

LEGAL RECOVERY,k.s.
Správca zn. 1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár
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K017822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrovič Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 96501, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1992
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/645/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/645/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/645/2018 zo dňa 13.07.2018 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 138/2018 zo dňa 19.07.2018, bol na majetok úpadcu Anton Petrovič, nar. 09. 04. 1992,
trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, prechodne bytom: SNP 291, 966 01 Hliník nad
Hronom, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841,
Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom,, vyhlásený konkurz (ďalej len „Úpadca
alebo Dlžník“) a za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S 1665 (ďalej len „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, vyhlásenia dlžníka a vlastných zistení
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 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Anton Petrovič, nar. 09. 04. 1992, trvale bytom mesto
Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, prechodne bytom: SNP 291, 966 01 Hliník nad Hronom, zrušuje.

V Banskej Bystrici dňa 24.02.2019
LEGAL RECOVERY,k.s.
Správca zn. 1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár
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K017823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slančík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prenčov 225, 969 73 Prenčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1979
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/960/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/960/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/960/2018 zo dňa 10.10.2018 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 202/2018 zo dňa 18.10.2018, bol na majetok úpadcu Peter Slančík, nar. 03. 06. 1979,
trvale bytom Prenčov 225, 969 73 Prenčov, obchodné meno: Peter Slančík, s miestom podnikania Svätý
Anton 135, 969 72 Svätý Anton, IČO: 41626524, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, vyhlásený konkurz (ďalej len „úpadca“) a za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť LEGAL
RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S 1665 (ďalej len
„správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením
§ 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch a vyhlásenia dlžníka 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 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Peter Slančík, nar. 03. 06. 1979, trvale bytom Prenčov
225, 969 73 Prenčov, zrušuje.
LEGAL RECOVERY, k.s.
Správca
Zn. správcu S 1655
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD. - komplementár

K017824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakalárová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Sobota -, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/273/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/273/2018
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

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, zn.
správcu: S1845 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Alica Bakalárová, nar. 19. 04. 1953, bytom mesto
Rimavská Sobota 979 01 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR I.
kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Správca speňažuje týmto
ponukovým konaním nehnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I.

Predmet predaja:

Pozemok
Druh
orná pôda
orná pôda

Výmera v m2
2450
553

Štát obec
SR Hodejov
SR Hodejov

K.ú.
Hodejov
Hodejov

č. LV
627
627

p.č.
316/6
316/10

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
3/6
3/6

Súpisová hodnota
348,39 €
78,64 €

(ďalej ako „Nehnuteľnosť“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 208/2018 zo dňa
26.10.2018.
II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK60 5600 0000 0012 1666 7001, vedený v Prima banka Slovensko, VS:39, Poznámka: Alica
Bakalárová, v lehote na predkladanie ponúk. Správca si ponecháva právo odmietnuť nevýhodné ponuky
záujemcov.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ ALICA BAKALÁROVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom Budovateľská 12, 96223 Očová.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Nehnuteľnosť
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľnosť
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení kúpnej ceny.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Kontakt: dukatova.spravca@gmail.sk
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca Alica Bakalárová

K017825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenardová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 7/1547, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/766/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/766/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka Eva Lenardová

K017826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajduová Anna, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 2737/33, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/84/2015 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/84/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 2

Typ súpisovej položky majetku: NESPOTREBOVANÁ ČASŤ PREDDAVKU
Zostatková suma:
663,88,- EUR
Mena
EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku:
Nespotrebovaná časť preddavku
Dôvod zapísania majetku do § 67 ods. 1 písm. d) ZKR
súpisu:
Súpisová hodnota majetku:
663,88 EUR
Číslo účtu:
IBAN: SK1511110000001049887006
Banka:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 336
Deň zapísania majetku:
20.02.2019

Súpisová zložka majetku č. 3

Typ
súpisovej
položky INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – ZRÁŽKY ZO MZDY ÚPADCU
majetku:
Mena
EUR
Právny dôvod vzniku:
§ 72 ods. 2 ZKR – zrážky zo mzdy
Dôvod zapísania majetku do § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR
súpisu:
Súpisová hodnota majetku:
5.283,30,- EUR
Číslo účtu:
IBAN: SK1511110000001049887006
Banka:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 336
Deň zapísania majetku:
20.02.2019

Súpisová zložka majetku č. 4

Typ súpisovej položky majetku:
Suma:
Mena:
Právny dôvod vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň zapísania majetku

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
100,- EUR
EUR
Zmluva o pôžičke zo dňa 05.12.2014 – príslušenstvo istiny
Zuzana Bendíková, nar. 20.05.1994, trvale bytom: Prešovská 2737/33, 058 01 Poprad
100 EUR
67 ods. 1, písm. a) ZKR
20.02.2019

V Prešove 20.02.2019

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K017827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajduová Anna, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 2737/33, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/84/2015 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/84/2015
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
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku
Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1773, správca úpadcu: Ing. Anna Hajduová, nar.
15.09.1971, bytom Prešovská 2737/33, 058 01 Poprad, (ďalej len „Úpadca“), týmto s poukazom na ustanovenie §
81 ods. 1, 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že zhotovil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Prešov 20.02 2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K017828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Karala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná Bystrá 69, 090 05 Krajná Bystrá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/809/2018 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/809/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Jozef Karala, nar. 01.10.1970, trvale bytom 090 05 Krajná Bystrá 69, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/809/2018 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to
bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0004 6267 4405.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Daniel Fink, správca

K017829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Patkaňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/85/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/85/2019
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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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Margita Patkaňová, Festivalova 135/4, 089 01 Svidník, na ktorého konkurz bol vyhlásený v OV
č. 36/2019 dňa 20.2.2019 pod č. K015352, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Hlavná 13, 080
01 Prešov, počas stránkových hodín Po-Pia od 7.30 do 12.00 hod. a 13.00 do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do spisu je potrebné uplatniť písomne na uvedenej adrese alebo elektronicky na
adresu tarabcak@centrum.sk

K017830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Patkaňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/85/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/85/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle §32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu 350,- EUR na popretie pohľadávky môžu veritelia zložiť na č.ú.
SK12 1111 0000 0014 8074 3018 v UniCredit Bank a.s. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
uvedený bankový účet bola pripísaná s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

K017831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeter Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 155, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/600/2018 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/600/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa Milan Demeter, nar. 25.05.1972, trvale bytom 090 03
Ladomirová 155, vedenej na Okresnom súde Prešov pod č.k. 5OdK/600/2018 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Milan Demeter, nar. 25.05.1972, trvale bytom 090 03 Ladomirová 155,
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Vladimír Šatník, správca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K017832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červená Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliská 92, 094 09 Sedliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/569/2018 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/569/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa Emília Červená, nar. 02.11.1958, trvale bytom
Sedliská 92, 094 09 Sedliská, vedenej na Okresnom súde Prešov pod č.k. 2OdK/569/2018 týmto v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“)
oznamujem, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Emília Červená, nar. 02.11.1958, trvale bytom
Sedliská 92, 094 09 Sedliská končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz končí, sa v zmysle ust.
§ 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Vladimír Šatník, správca.

K017833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko I 985/72, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/657/2018 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/657/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa Štefánia Vargová, nar. 13.01.1973, trvale bytom
Sídlisko I. 985/72, 093 01 Vranov nad Topľou, vedenej na Okresnom súde Prešov pod č.k. 2OdK/657/2018
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení
(ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Štefánia Vargová, nar. 13.01.1973, trvale
bytom Sídlisko I. 985/72, 093 01 Vranov nad Topľou končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz
končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Vladimír Šatník, správca.

K017834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slobodníková Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Duklianskych hrdinov 3983/12, 081 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1971

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/622/2018 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/622/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa Ingrid Slobodníková, nar. 19.01.1971, Sídlisko
Duklianskych hrdinov 3983/12, 080 01 Prešov, vedenej na Okresnom súde Prešov pod č.k. 2OdK/622/2018
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení
(ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Ingrid Slobodníková, nar. 19.01.1971,
Sídlisko Duklianskych hrdinov 3983/12, 080 01 Prešov končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že
konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Vladimír Šatník, správca.

K017835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Blecharžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 6303/4, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/768/2018 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/768/2018
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. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Janka Blecharžová, nar.: 20.06.1969, trvale bytom Tehelná
6303/4, 080 01 Prešov, sp. zn.: 5OdK/768/2018, 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 platnom znení oznamuje, že sa
konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.

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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bardejove, dňa 22.02.2019

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K017836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Plučinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2015 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty

I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 2K/86/2015-134, zo dňa 07.04.2016 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Kamil Plučinský, nar. 14.10.1970, bytom Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica a ja som bol
ustanovený za správcu konkurznej podstaty. Súčasne bol otvorený malý konkurz. Uznesenie bolo zverejnené
v obchodnom vestníku 70/2016 zo dňa 13.04.2016.

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu bol zverejnený v Obchodnom vestníku 72/2016 zo dňa
15.04.2016 pod značkou K008524.

Oznámenie pre veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike bolo zverejnené v obchodnom vestníku
73/2016 zo dňa 18.04.2016 pod značkou K008690.

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu bol zverejnený v OV 110/2016 zo dňa 08.06.2016 pod značkou
K013458.

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov bol zverejnený v obchodnom vestníku 107/2016 zo dňa 03.06.2016 pod
značkou K013012. V zmysle § 107 ods. 2 ZKR sa na uskutočnenej schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa
19.07.2016 nezvolil zástupca veriteľov, keďže sa schôdze veriteľov nezúčastnil žiaden veriteľ. Preto podľa § 39
ZKR pôsobnosť zástupcu veriteľov vykonáva Okresný súd Prešov.
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V základnej 45-dňovej lehote na prihlasovanie pohľadávok boli doručené prihlášky veriteľov, a to:
·
·
·
·
·

dňa 09.05.2016 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
úrad Prešov,
dňa 16.05.2016 prihláška pohľadávky veriteľa EKOPRIM, s.r.o., Prešov,
dňa 18.05.2016 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
dňa 18.05.2016 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
a.s., Košice,
dňa 26.05.2016 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Bratislava.

Slovenská republika – Daňový
Sociálna poisťovňa Bratislava,
Východoslovenská energetika
Slovenská konsolidačná, a.s,

Po základnej 45-dňovej lehote na prihlasovanie pohľadávok boli doručené prihlášky veriteľov, a to:
·
·
·
·

dňa 14.11.2016 prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Colný úrad Prešov,
dňa 17.01.2017 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s,
Bratislava,
dňa 09.01.2018 prihláška pohľadávky veriteľa brokerjet České spořitelny, a.s., v likvidaci,
dňa 10.10.2018 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa Bratislava.

Rozsudkom Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 4Cbi/35/2016-67 zo dňa 08.11.2018 bola v celom rozsahu
zamietnutá žaloba žalobcu Slovenská konsolidačná, a.s. o určenie popretej pohľadávky č. 1 zo dňa 20.05.2016 vo
výške 30,- EUR. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 03.01.2019.

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v obchodnom vestníku 114/2016 zo dňa 14.06.2016 pod značkou
K013964 a zahŕňal majetok:
1. Iná majetková hodnota – nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov
sp.zn.: 2K/86/2015-138 zo dňa 12.05.2016. Súpisová hodnota 162,05 eur
2. Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo Škoda octavia, rok výroby 2007, VIN: TMBJS41U378869484,
umiestnenie: na adrese úpadcu, opotrebenie: obvyklé. Súpisová hodnota 2.500,- eur
3. Hnuteľná vec – príves nákladný za traktor – EČ: KK962YA, VIN: 080907, Továrenská značka: BSS PS2
08.06 AGRO/-/-, Kategória vozidla: 3Ra, Farba: modrá, používaný od 30.08.1984, opotrebenie: obvyklé.
Súpisová hodnota 450 eur.
4. Iná majetková hodnota - 50% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti COLD LAKE HORSES, s. r. o.,
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 44 061 064, ktorý obchodný podiel predstavuje majetkovú hodnotu
v celkovej výške 3.319,39 eur. Súpisová hodnota 3.319,39 eur.

Súpis všeobecnej podstaty bol priebežne dopĺňaný o zrážky zo mzdy úpadcu, a to:
Doplnený súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 66/2017 zo dňa 04.04.2017 pod
značkou K007523. Doplnený súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 134/2017 zo
dňa 14.07.2017 pod značkou K017108. Doplnený súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 190/2017 zo dňa 05.10.2017 pod značkou K030433. Doplnený súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 4/2018 zo dňa 05.01.2018 pod značkou K001121. Doplnený súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 67/2018 zo dňa 06.04.2018 pod značkou K022758.
Doplnený súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 66/2017 zo dňa 04.04.2017 pod
značkou K007523. Doplnený súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 133/2018 zo
dňa 12.07.2018 pod značkou K049762. Doplnený súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 193/2018 zo dňa 05.10.2018 pod značkou K075383. Doplnený súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 4/2019 zo dňa 07.01.2019 pod značkou K001505. Doplnený súpis
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všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 13/2019 zo dňa 18.01.2019 pod značkou K005602.

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 2K/86/2015-195, zo dňa 15.03.2017 bol udelený súhlas na predaj
súpisovej zložky majetku č. 3 (príves za traktor) za kúpnu cenu 523,- EUR. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 56/2017 zo dňa 21.03.2017 pod značkou K006160.

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 2K/86/2015-219, zo dňa 19.04.2017 bol udelený súhlas na predaj
súpisovej zložky majetku č. 2 (osobné motorové vozidlo) za kúpnu cenu 460,- EUR. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 79/2017 zo dňa 25.04.2017 pod značkou K009043.

Oznam o vylúčení majetku zo súpisu všeobecnej podstaty (súpisová zložka č. 4 – obchodný podiel) bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 69/2017 zo dňa 07.04.2017 pod značkou K007861.

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a oznam o zámere správcu zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty bol zverejnený v obchodnom vestníku 13/2019 zo dňa 18.01.2019 pod značkou K005602.
Zákonom stanovená 30 dňová lehota určená na podávanie námietok uplynula dňa 14.02.2019. V lehote na
predkladanie námietok nebola podaná žiadna námietka.

II. Rozvrhová časť
Výťažok zo speňaženia majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 1.849,43 EUR.
Súdny poplatok v zmysle položky 5 d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov predstavuje 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu. Súdny poplatok predstavuje sumu 3,70 EUR.
Pohľadávky proti podstate s označením veriteľa, právneho dôvodu, dátumu splatnosti a dátumu uspokojenia
obsahuje príloha 1.
Celková hodnota výťažku: 1.849,43 EUR
Pohľadávky proti podstate v celkovej hodnote: 1.715,42 EUR
Výsledná suma určená na uspokojenie: 134,01 EUR
Celková suma uznaných pohľadávok ku dňu zostavenia rozvrhu: 1.050.547,02 EUR

Uspokojenie z výťažku :

p. č.
1-16
17
18
19-21
22

Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Daňový úrad Prešov)
EKOPRIM, s.r.o.
Sociálna poisťovňa Bratislava
Východoslovenská energetika a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.

Uznaná výška pohľadávky
1.037.796,77 €
1.777,14 €
60,86 €
4.610,02 €
0,- €

Výška uspokojenia
132,38 €
0,23 €
0,01 €
0,58 €
0,- €
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Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Colný úrad Prešov)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci
Sociálna poisťovňa Bratislava
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40,307,- €
3.662,76 €
2.292,47 €

0,01 €
0,04 €
0,47 €
0,29 €

V zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii žiadam Okresný súd Prešov
v pozícií zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto návrhu schválil, resp. neschválil predložený
návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

V Bardejove, dňa 15.02.2019

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. - správca

K017837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 122, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/95/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/95/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Ingrid Siváková, nar. 14.04.1975, Kružlová 122, 090 02 Kružlová, podľa § 85
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
Valaškovskej ulici č. 6210/21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.30 hod.
Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K017838
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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Jozef Mihala, nar. 08.05.1989, Tarasa Ševčenka 27, 080 01 Prešov, týmto
v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto v súlade s ust.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 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 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1 až pod por. č. 4 bola správcovi doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759 pohľadávku
pod por. č. 1 v celkovej sume 54,30 €, pohľadávku pod por. č. 2 v celkovej sume 53,14 €, pohľadávku pod por. č.
3 v celkovej sume 99,58 € a pohľadávku pod por. č. 4 v celkovej sume 114,23 €.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K017839
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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Jozef Mihala, nar. 08.05.1989, Tarasa Ševčenka 27, 080 01 Prešov, týmto
v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto v súlade s ust.
§ 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa,
ktorého prihláška nezabezpečenej pohľadávky pod por. č. 1 bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Bencont Collection, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47967692 pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej
sume 46,- €.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K017840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkorová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutuzovova 16, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1954
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/69/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/69/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
dlžníka Mária Sýkorová, IČO 43386083, nar.: 27.01.1954, trvale bytom Kutuzovova 16, 080 01 Prešov,
Slovenská republika oznamuje účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im
bude umožnené v kancelárii správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika v úradných
hodinách od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
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správcovského spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Námestie
slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú
adresu office@mli.sk.

M&L insolvency, k.s., správca

K017841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Cvanigová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/209/2017 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/209/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Monika Cvanigová,
nar. 12.04.1965, trvale bytom Mesto Poprad, 058 01 Poprad, v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov
pod sp. zn. 3OdK/209/2017, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene na doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Monika Cvanigová, nar. 12.04.1965, trvale bytom Mesto Poprad, 058 01 Poprad, zrušuje.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K017842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkorová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutuzovova 16, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1954
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/69/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/69/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: Mária Sýkorová,
IČO
43386083, nar.: 27.01.1954, trvale bytom Kutuzovova 16, 080 01 Prešov (ďalej aj len ako "dlžník") oznamujeme,
že Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 2OdK/69/2019 zo dňa 07.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.33/2019 zo dňa
15.02.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2OdK/69/2019.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Mária Sýkorová, IČO 43386083 , date of birth 27.01.1954, domicile Kutuzovova 16, 080 01
Prešov, Slovenská republika, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Prešov, No. 2OdK/69/2019 dated on 7th of February 2019 bankruptcy procedure
was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 15th of February
2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3,
066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov
(District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2OdK/69/2019.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or
alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6
BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is
applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an
intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the registration form
which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of
security and legal cause of security of the receivable.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in
former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim
in bankruptcy proceedings in question as well.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the
registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the
residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak
Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the
bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does
not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the
schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Debtor.
M&L insolvency, k.s., správca
M&L insolvency, k.s., trustee

K017843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giňa Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 218, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1973
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 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/40/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/40/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
dlžníka Alexander Giňa, nar.: 08.12.1973, trvale bytom Lenartov 192, 086 06 Lenartov, Slovenská republika
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im bude umožnené v
kancelárii správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika v úradných hodinách od 8:00
do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského
spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu office@mli.sk.
M&L insolvency, k.s., správca

K017844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Halušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 164, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/169/2018 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/169/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Marcela Halušková,
nar.: 02.02.1974, trvale bytom 090 03 Ladomirová 164, v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.
zn. 5OdK/169/2018, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
na doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Marcela Halušková, nar.: 02.02.1974, trvale bytom 090 03 Ladomirová 164, zrušuje.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K017845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giňa Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 218, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1973
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/40/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/40/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: Alexander Giňa, nar.:
08.12.1973, trvale bytom Lenartov 192, 086 06 Lenartov (ďalej aj len ako "dlžník") oznamujeme, že Uznesením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Okresného súdu Prešov č. k. 2OdK/40/2019 zo dňa 29.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.30/2019 zo dňa 12.02.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania
2OdK/40/2019.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Alexander Giňa , date of birth 08.12.1973, domicile Lenartov 192, 086 06 Lenartov,
Slovenská republika, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of
the District Court Prešov, No. 2OdK/40/2019 dated on 29th of January 2019 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 12th of February 2019. The
bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3,
066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov
(District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2OdK/40/2019.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or
alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6
BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is
applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an
intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the registration form
which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of
security and legal cause of security of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in
former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim
in bankruptcy proceedings in question as well.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the
registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the
residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak
Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the
bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does
not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the
schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Debtor.
M&L insolvency, k.s., správca
M&L insolvency, k.s., trustee
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K017846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Milada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 14, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1970
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/24/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/24/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
dlžníka Milada Tokárová, nar.: 08.01.1970, trvale bytom Podskalka 14, 066 01 Humenné, Slovenská republika
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im bude umožnené v
kancelárii správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika v úradných hodinách od 8:00
do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského
spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu office@mli.sk.
M&L insolvency, k.s., správca

K017847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jolana Džurbanová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomírova 162, 090 03 Ladomírova
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/412/2018 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/412/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Jolana Džurbanová,
nar.: 30.12.1962, trvale bytom 090 03 Ladomirová 162, v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.
zn. 5OdK/412/2018, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
na doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Jolana Džurbanová, nar.: 30.12.1962, trvale bytom 090 03 Ladomirová 162, zrušuje.

Ing. Dušan Kuruc, správca
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K017848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Milada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 14, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1970
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/24/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/24/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
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(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: Milada Tokárová, nar.:
08.01.1970, trvale bytom Podskalka 14, 066 01 Humenné (ďalej aj len ako "dlžník") oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Prešov č. k. 2OdK/24/2019 zo dňa 24.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.29/2019 zo dňa 11.02.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania
2OdK/24/2019.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Milada Tokárová, date of birth 08.01.1970, domicile Podskalka 14, 066 01 Humenné,
Slovenská republika, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of
the District Court Prešov, No. 2OdK/24/2019 dated on 24th of January 2019 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 11th of February 2019. The
bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3,
066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov
(District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2OdK/24/2019.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or
alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6
BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is
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applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an
intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the registration form
which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of
security and legal cause of security of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in
former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim
in bankruptcy proceedings in question as well.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the
registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the
residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak
Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the
bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does
not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the
schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Debtor.
M&L insolvency, k.s., správca
M&L insolvency, k.s., trustee

K017849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eštok Ferdinand
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 7 / 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/313/2018 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/313/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ferdinand Eštok, nar. 13.12.1967, trvale
bytom Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167n 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“) v spojení s § 167p ZKR a § 48b Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR
vyhlasuje
3. kolo ponukového konania
na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Prešov pod por. č. 1 až por. č. 9, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 160/2018, deň vydania 20.08.2018, číslo zverejnenia K061154, a majetku zapísaného do súpisu
majetku konkurznej podstaty dlžníka pod por. č. 10, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 160/2018, deň
vydania 20.08.2018, číslo zverejnenia K061155.
Správca môže speňažiť majetok len spolu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia do 11:00 hod. dňa 13. marca 2019 osobne alebo poštou
v zalepenej obálke s označením „PONUKA – 5OdK/313/2018-10“ do kancelárie správcu:

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca
Tatranské námestie 3
058 01 Poprad
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2. Písomná ponuka musí obsahovať:
a. Identifikácia záujemcu; u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
trvalé bydlisko; u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb
oprávnených konať v mene právnickej osoby.
b. Vyhlásenie záujemcu, že má záujem o ponúkaný majetok ako je uvedený v ponukovom konaní, že
súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania a že akceptuje podmienky
ponukového konania.
c. Výška ponúknutej kúpnej ceny v EUR za všetky položky majetku spolu.
d. Kópia dokladu preukazujúceho úhradu zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu.
e. Číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý bude vrátená zaplatená záloha za ponúknutú kúpnu cenu
v prípade, ak bude záujemca neúspešný.
f. Telefonický alebo e-mailový kontakt.
g. Dátum a podpis záujemcu fyzickej osoby; v prípade právnických osôb podpis osoby/osôb štatutárneho
orgánu právnickej osoby v zmysle konania v mene spoločnosti.

3. Záujemca je podľa § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
správcu:

IBAN: SK71 8330 0000 0027 0125 0159
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: dátum narodenia ak je záujemcom fyzická osoba; IČO ak je záujemcom právnická osoba
Špecifický symbol: 53132018
Poznámka pre príjemcu: záloha 5OdK/313/2018-10
Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk.

4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky,
správca nebude prihliadať. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.

5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Náklady na prevzatie hnuteľnej veci znáša kupujúci. Náklady spojené s prepisom
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti (overenie podpisov, poštovné, podanie návrhu na vklad)
znáša úspešný záujemca v plnom rozsahu (80,- eur), a ktoré bude úspešný záujemca povinný uhradiť k
podpisu zmluvy.

6. Ak uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom,
zaplatená záloha prepadne v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta.
Správca vyhodnotí kolo ponukové konania v deň nasledujúci po dni, v ktorom uplynula lehota na predkladanie
ponúk. Dňom vyhodnotenia sa bude považovať kolo ponukového konania za skončené.
Správca po vyhodnotení ponukového konania vráti neúspešným záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu
v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
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Podľa § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť v tomto kole, 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.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť kolo ponukového konania.

K017850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filická 63/35, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/41/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/41/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Vojtech Čonka, nar.: 12.12.1969, trvale
bytom Filická 63/35, 058 01 Poprad, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 –
12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma správca
písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K017851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Orlík 65, 090 11 Vyšný Orlík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/748/2018 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/748/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.

V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka : Božena Siváková, nar. 10.09.1977, trvale bytom
090 11 Vyšný Orlík 65, nie je zapísaný žiaden majetok.

Vo Vranove n.T., dňa 22.02.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K017852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filická 63/35, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/41/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/41/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Vojtech Čonka, nar.:
12.12.1969, trvale bytom Filická 63/35, 058 01 Poprad („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol
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12.12.1969, trvale bytom Filická 63/35, 058 01 Poprad („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 5OdK/41/2019 zo dňa 30.01.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 30/2019 zo dňa 12.02.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený Ing. Dušan Kuruc,
Štefániková 18, 066 01 Humenné.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Z8kladnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
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)
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Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Vojtech Čonka, born: 12.12.1969, residence: Filická 63/35, 058 01 Poprad, Slovakia is our
responsibility to inform you, that the district Court in Prešov No. 5OdK/41/2019 dated 30.01.2019, it was
published in the Commercial bulletin No. 30/2019 from 12.02.2019, proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné, Slovakia, as
the trustee in the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
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.
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The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Ing. Dušan Kuruc

K017853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patkaňová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 710/25, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/746/2018 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/746/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Alžbeta Patkaňová, nar. 25.07.1971, trvale
bytom Mlynská 710/25, 091 01 Stropkov, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z
n a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
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JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K017854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filická 63/35, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/41/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/41/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Vojtech Čonka, nar.: 12.12.1969,
trvale bytom Filická 63/35, 058 01 Poprad, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v Československej obchodnej banke, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK58 7500 0000 0040 0479 2218, na
ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;
kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K017855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlov 91, 090 02 Kružlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/97/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/97/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca dlžníka : Jaroslav Sivák, nar. 13.03.1972, trvale bytom 090 02 Kružlov 91,
v súlade s § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu
možno nahliadať v kancelárií správcu vo Vranove n.T., na ul. Dobrianskeho 1651 v pracovných dňoch v čase od
8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie , telefonický na tel. čísle: +421905709559 alebo prostredníctvom emailu : joravcova1@stonline.sk.
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K017856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlov 91, 090 02 Kružlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/97/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/97/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla bankového účtu pre účely zloženia kaucie
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Jaroslav Sivák, nar. 13.03.1972, trvale bytom
090 02 Kružlov 91, týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu na ktorý je možné zložiť kauciu podľa ust. §
32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie pohľadávky
veriteľov. Účet je vedený v Tatra banke, a.s., Vranov n.T., IBAN : SK04 1100 0000 0026 28018037.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K017857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlov 91, 090 02 Kružlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/97/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/97/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015,ako správca úpadcu : Jaroslav Sivák, nar.
13.03.1972, trvale bytom 090 02 Kružlov 91, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov , sp. zn.:
5OdK/97/2019-17 z 18.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcytrustee of the T : Jaroslav Sivák, nar. 13.03.1972 ,Kružlov 91, 090 02 Kružlov, Slovak
republic,(hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Prešov,No. 5OdK/97/2019 dated on 18.02.2019, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 38/2019 dňa
22.02.2019. Dňom 23.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 38/2019 on 22.02.2019
Bankruptcy was declared on 23.02.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended
(hereinafteronly„the BRA“ ) applies:
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1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared
bypublishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day
ofpublishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicialdecision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring thebankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of thebankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court
receives during thebankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request
on restructuring by aresolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom Dobrianskeho
1651, 093 01 Vranov n.T, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd
Prešov /Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – JUDr. Jaroslava Oravcová,
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. , Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in
the basicregistration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the
creditor deliversthe application to the court - District Court Prešov / Okresný súd Prešov Grešova 3, 080
42 Prešov, SlovakRepublic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to
the bankruptcy shallbe considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in theBusiness Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken
intoconsideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registeredclaim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied onlyfrom the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together
was publishedinthe Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration
of such claim intothe list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the
creditor and theregistered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§
28ods.4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the
applicationdelivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy,otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
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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).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
thefulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditionalclaim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment ofthe conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and
thetermination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
otherperson as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Suchcreditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
whichensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent,in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec.
7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
willnot be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
tohanding over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can bealleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying
all otherclaims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
10. 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 seatof the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the
claim from thegeneral property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR)
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order,subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
ariseor the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
thefixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
bestated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
theday of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
isalleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European
CentralBank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
withprofessional care (§ 29 sec. 5 BRA).

15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
theaccounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, inwhich extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of
thenon-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovakrepublic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic
fordelivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documentswill be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
courttogether with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
intoconsideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if
thesesubmissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be
delivered tothe trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by
anapplication, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
thejudge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and
todecide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise
thedoubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections
(197sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
thejudge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason
ofexclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration;in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil
procedure).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K017858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žula Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lada 58, 082 12 Lada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/769/2018 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/769/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K017859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klenotič Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/763/2018 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/763/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dominik Pastier, správca dlžníka Štefan Klenotič, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 KR zverejňuje, že sa
k o n č í konkurz na majetok dlžníka Štefan Klenotič, nar. 25.06.1959 z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Dominik Pastier - správca

K017860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Džurbanová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 153, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/824/2018 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/824/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dominik Pastier, správca dlžníka: Anna Džurbanová, týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 KR zverejňuje
nasledovný súpis majetku dlžníka:
Ku dňu podania žiadsoti o zverejnenie súpisu (23.02.2019) nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by
podľa ust. § 167h ods. 1, 2 KR podliehal konkurzu.
Dominik Pastier - správca

K017861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalejová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 182/30, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/29/2019 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/29/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Dominik Pastier, správca dlžníka Mária Kalejová, týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 KR zverejňuje nasledovný
súpis majetku dlžníka:
Ku dňu podania žiadsoti o zverejnenie súpisu (23.02.2019) nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by
podľa ust. § 167h ods. 1, 2 KR podliehal konkurzu.
Dominik Pastier - správca

K017862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 120, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/42/2019 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/42/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dominik Pastier, správca dlžníka Mikuláš Čureja, týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 KR zverejňuje nasledovný
súpis majetku dlžníka:
Ku dňu podania žiadsoti o zverejnenie súpisu (23.02.2019) nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by
podľa ust. § 167h ods. 1, 2 KR podliehal konkurzu.
Dominik Pastier - správca

K017863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Čižmár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrabovec 63, 094 21 Nižný Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/715/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/715/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.12.2018, sp. zn.: 5OdK/715/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Radoslav Čižmár, nar.: 13.06.1976, trvale bytom 094 21 Nižný Hrabovec (ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 241/2018, dňa 14.12.2018.
V súlade s § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) správca majetku dlžníka: Radoslav Čižmár, nar.: 13.06.1976, trvale bytom 094 21
Nižný Hrabovec (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávka:
Veriteľ
BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnosrská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47967692

prihlásená

u

správcu

po

uplynutí

základnej

prihlasovacej

Celková prihlásená suma v EUR
4976,82

lehoty

bola

zapísaná

do
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pohľadávok zostaveného v konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 23.2.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K017864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Oračková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1420/46, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/707/2018 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/707/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Jozef Sitko správca úpadcu Agáta Oračková, nar. 30.10.1980, trvale bytom Hlavná 1420/46, 059 01
Poprad-Matejovce, v súlade s § 167l ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok, bola dňa
21.02.2019 zapísaná do zoznamu pohľadávka veriteľa BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 47 967 692, v celkovej sume 3655,20 €.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K017865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Naščáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianska 1479/4, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.9.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/318/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/318/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.6.2018, sp. zn.: 2OdK/318/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Danka Naščáková, Dobrianska 1479/4, 06901 Snina, narodená 9.9.1964 (ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 119/2018, dňa 21.6.2018.
V súlade s § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) správca majetku dlžníka: Danka Naščáková, Dobrianska 1479/4, 06901 Snina,
narodená 9.9.1964 (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávky:
Veriteľ
Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, BRatislava, IČO: 00686930
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava, IČO: 36854140

Celková suma v EUR
225,02
28466,55

prihlásené u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej boli zapísané do zoznamu pohľadávok zostaveného v
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konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 10.2.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K017866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čačko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 253 / 102, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/69/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/69/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Peter Čačko, podnikajúci
pod obchodným menom Peter Čačko s miestom podnikania SNP 253/102, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO:
43 233 066, nar. 02.03.1961, trvale bytom SNP 253/102, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SR oznamujem, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka: 5OdK/69/2019-21 zo dňa 07.02.2019
v Obchodnom vestníku č. 32/2019, K013434 dňa 14.02.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený
JUDr. Martin Kirňak.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Peter Čačko, bussiness under bussiness name Peter Čačko with bussiness address SNP 253/102, 094 31
Hanušovce nad Topľou, IČO: 43 233 066, date of birth 02.03.1961, address SNP 253/102, 094 31 Hanušovce
nad Topľou, SRour duty si to inform you, that District Court in Prešov, No. 5OdK/69/2019-21 on the 07.02.2019
and promulgated in the Commercial bulletin No. 32/2019, K013434 from 14.02.2019 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Martin Kirňak as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of
the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
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announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§) 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Martin Kirňak, správca

K017867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čačko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 253 / 102, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/69/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/69/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Peter Čačko, podnikajúci
pod obchodným menom Peter Čačko s miestom podnikania SNP 253/102, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO:
43 233 066, nar. 02.03.1961, trvale bytom SNP 253/102, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SR (ďalej len „úpadca“),
v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00
hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.kirnak@gmail.com.
Správca úpadcu
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K017868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čačko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 253 / 102, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/69/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/69/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu úpadcu Peter Čačko,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Čačko s miestom podnikania SNP 253/102, 094 31 Hanušovce nad
Topľou, IČO: 43 233 066, nar. 02.03.1961, trvale bytom SNP 253/102, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SR (ďalej
len „úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- eur sú povinní zložiť na účet
vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Správca úpadcu

K017869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrušov 166, 094 22 Nižný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/89/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/89/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Peter Ing. Martin Kohút,
PhD., nar. 25.01.1980, trvale bytom 094 22 Nižný Hrušov 166, SR oznamujem, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka: 5OdK/89/2019-19 zo dňa 14.02.2019 v Obchodnom
vestníku č. 36/2019, K015356 dňa 20.02.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Martin
Kirňak.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Peter Ing. Martin Kohút, PhD., nar. 25.01.1980, trvale bytom 094 22 Nižný Hrušov 166, SR our duty si to inform
you, that District Court in Prešov, No. 5OdK/89/2019-19 on the 14.02.2019 and promulgated in the Commercial
bulletin No. 36/2019, K015356 from 20.02.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Martin Kirňak as the legal guardian of the bankrupt.
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of
the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
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).
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§) 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Martin Kirňak, správca

K017870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrušov 166, 094 22 Nižný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/89/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/89/2019
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5OdK/89/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Ing. Martin Kohút, PhD., nar.
25.01.1980, trvale bytom 094 22 Nižný Hrušov 166, SR (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z.
z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií
správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00
hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.kirnak@gmail.com.
Správca úpadcu

K017871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrušov 166, 094 22 Nižný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/89/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/89/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu úpadcu Ing. Martin Kohút,
PhD., nar. 25.01.1980, trvale bytom 094 22 Nižný Hrušov 166, SR (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- eur sú povinní zložiť na účet vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK45 7500
0000 0040 2450 4404. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods.
7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet
správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
Správca úpadcu

K017872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oľšavce 21, 086 46 Oľšavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1966
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/773/2018 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/773/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Areko Group, k.s. spŕavca úpadcu Pavol Daňko dopĺňa do všeobecnej podstaty nasledovnú položku:
č. položky:33, Pohľadávka z nespotrebovanej časti zrážok zo mzdy vo výške 66,81 EUR voči Mgr. MVDr. Pavol
Kovaľ, súdny exekútor, súpisová hodnota:66,81 EUR

K017873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oľšavce 21, 086 46 Oľšavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1966
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/773/2018 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/773/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca Ing. Pavol Daňko, nar.
12.01.1966, Oľšavce 21, 086 46 Oľšavce, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na súbor
nehnuteľností, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty pod č. 1. až č.32, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 31/2019 zo dňa 13.02.2019

Podmienky verejného ponukového konania :
1. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Pavol Daňko. – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je určených 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
3. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK8209000000005066882379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., záujemcami
najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
4. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny
a písomný, telefonický kontakt a emailový kontakt na záujemcu – kupujúceho.
5. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
Ing.Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár Areko Group, k.s. správca úpadcu

K017874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Naščáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianska 1479/4, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.9.1964
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/318/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/318/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.6.2018, sp. zn.: 2OdK/318/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Danka Naščáková, Dobrianska 1479/4, 06901 Snina, nar. 9.9.1964 (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 119/2018, dňa 21.6.2018.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (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.
Ako správca majetku dlžníka Danka Naščáková, Dobrianska 1479/4, 06901 Snina, nar. 9.9.1964 po zistení, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že sa
konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Prešove, dňa 23.2.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K017875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gonosová Květa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaclavského 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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/744/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Květa Gonosová,
nar. 19.01.1967, Václavskeho 354/23, 068 01 Medzilaborce (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením
§ 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K017876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Naščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1479/4, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/318/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/318/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.6.2018, sp. zn.: 5OdK/318/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: František Naščák, nar.: 28.01.1972, trvale bytom Dobrianskeho 1479/4, 069 01 Snina (ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 119/2018, dňa
21.6.2018.
V súlade s § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) správca majetku dlžníka: František Naščák, nar.: 28.01.1972, trvale bytom
Dobrianskeho 1479/4, 069 01 Snina (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávka:
Veriteľ
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, Bratislava, IČO:36854140

Celková suma v Eur
28466,55

prihlásená u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej bola zapísaná do zoznamu pohľadávok zostaveného v
konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 17.2.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K017877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Naščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1479/4, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/318/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/318/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.6.2018, sp. zn.: 5OdK/318/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: František Naščák, nar.: 28.01.1972, trvale bytom Dobrianskeho 1479/4, 069 01 Snina (ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 119/2018, dňa 21.6.2018.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (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.
Ako správca majetku dlžníka František Naščák, nar.: 28.01.1972, trvale bytom Dobrianskeho 1479/4, 069 01
Snina po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamujem, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Prešove, dňa 24.2.2019

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. Ivana Križová Červenáková, správca

K017878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Pompa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 86/67, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/653/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/653/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 2.11.2018, sp. zn.: 2OdK/653/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Stanislav Pompa, nar. 04.06.1966, Gerlachovská 86/67, 060 01 Malý Slavkov (ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 216/2018, dňa
9.11.2018.
V zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie
všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ako správca majetku dlžníka Stanislav Pompa, nar. 04.06.1966, Gerlachovská 86/67, 060 01 Malý
Slavkov vzhľadom na fakt, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ, podľa ust. § 167v
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 sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
V Prešove, dňa 24.2.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K017879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Josipčuk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 170/22, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 04.05.2018, sp. zn.: 2OdK/205/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Pavol Josipčuk, narodený 7.12.1976, Sadová 170/22, 093303 Vranov nad Topľou(ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 90/2018 zo dňa 11.05.2018.

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
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V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku zaradeného do
všeobecne podstaty:
súpisová
hodnota v
EUR

Typ majetku

podstata/zabezpečenie

názov
majetku

osobné
motorové
vozidlo

všeobecná/NIE

ŠKODA-/-/- 100

stav

veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

VIN

Dátum prvej evidencie 7.8.1978. Stav
odzrkadľujúci vek vozidla. Technická
kontrola platná do roku 2010.

1/1

L5828428

V Prešove, dňa 20.2.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K017880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Josipčuk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 170/22, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 04.05.2018, sp. zn.: 2OdK/205/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Pavol Josipčuk, narodený 7.12.1976, Sadová 170/22, 093303 Vranov nad Topľou(ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 90/2018 zo dňa 11.05.2018.
V súlade s § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) správca majetku dlžníka: Pavol Josipčuk, narodený 7.12.1976, Sadová 170/22,
093303 Vranov nad Topľou (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávka:
Veriteľ
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752

Celková prihlásená suma v EUR
1146,76

prihlásená u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej boli zapísané do zoznamu pohľadávok zostaveného v
konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 20.2.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 155, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/702/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/702/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka: Milan Cina, nar.: 07.02.1979, trvale bytom 090 03 Ladomirová 155,
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť
náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZKR, sa
uverejnením tohto Oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje. V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká
zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2
a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. (Ing. Marta
Prigancová, správca)

K017882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Huňady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 65/21, 082 71 Krivany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/332/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/332/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.6.2018, sp. zn.: 5OdK/332/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Andrej Huňady, nar.: 18.08.1978, trvale bytom Železničná 65/21, 082 71 Krivany(ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 127/2018, dňa 3.7.2018.
V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty:
Typ majetku

Podstata/zabezpečenie Názov majetku

osobné
všeobecná/NIE
motorové vozidlo

Súpisová
hodnota v EUR

OPEL ASTRA
1000
1.6 16V

Stav/rok výroby

Veľkosť
VIN
spoluvlastníckeho podielu

Primeraný
veku/1998

1/1

W0L0TGF48W5212782

V Prešove, dňa 20.9.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K017883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Olexáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 59/17, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/727/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/727/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka Jana Olexáková, nar.: 15.02.1980, trvale bytom Hviezdoslavova 59/17,
059 21 Svit v zmysle 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 týmto oznamuje, že dňa 21.02.2019, t. j. po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie, bola do kancelárie správcu doručená Prihláška pohľadávky zo dňa
14.02.2019, poradové číslo 1, vrátane 3 príloh veriteľa BENCONT COLLECTION a. s., Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 47 967 692, Slovenská republika. Jedná sa o pohľadávku poradové číslo 1, v celkovej sume 1
893,68 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K017884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Pacolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1463/26, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/435/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/435/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 7.8.2018, sp. zn.: 5OdK/435/2018, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Jana Pacolová, nar.: 22.04.1975, trvale bytom Študentská 1463/26, 069 01 Snina, (ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č.156/2018 dňa 15.8.2018.
V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku zaradeného do
všeobecne podstaty:
Typ
majetku
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

súpisová
hodnota v Eur
10
10
10
10
10

pozemok

10

druh pozemku

číslo
parcely
5932/ 10
5932/ 35
5932/106
5932/116
5936/ 2

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
ostatná plocha
zastavaná plocha a
6386/ 2
nádvorie

šíslo
LV
7668
7668
7668
7668
7668

katastrálne
územie
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina

7668

Snina

obec

okres štát

SNINA
SNINA
SNINA
SNINA
SNINA

Snina
Snina
Snina
Snina
Snina

SR
SR
SR
SR
SR

veľkosť spoluvlastníckeho
podielu
1/86
1/86
1/86
1/86
1/86

SNINA Snina SR 1/86

V Prešove, dňa 20.2.2019

JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca
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K017885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr.Monika Korčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ternavská 380/3, 076 01 Zemplínske Hradište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/4/2019 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/4/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č.956, katastrálne územie: Zemplínske Hradište,
obec: Zemplínske Hradište, okres: Trebišov, Okresný úrad Trebišov, odbor katastrálny, parcely registra „C“-KN a
to: par.č.422- záhrada o výmere 1366m2, par.č.423- zastavané plochy a nádvoria o výmere 915 m2 a rodinný dom
so súpisným číslom 62 stojaci na parcele č.423
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu : 56/168 z celku
Súpisová hodnota: 10.000,-€
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: majetok patriaci dlžníkovi.

K017886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Dušan Leško, podnikajúci pod obchodným menom:
Dušan Leško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 1575/7, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Hrvolová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/335/2018 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/335/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

JUDr. Veronika Hrvolová, správca podstaty dlžníka: Dušan Leško, narodený: 24.04.1951, bytom: Tržná 1575/7,
075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom: Dušan Leško, s miestom podnikania: Kloboučnická
1436/22, 14000 Praha 4 - Nusle, Česko, IČO: 01389467, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nezabezpečené pohľadávky nasledovného veriteľa,
ktorého súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

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

Prihlásená
suma
Mesto Trebišov, so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 10,98 EUR
00 331 996
Mesto Trebišov, so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 10,95 EUR
00 331 996
Mesto Trebišov, so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 10,95 EUR
00 331 996

Deň vydania: 27.02.2019
Číslo
zápisu
pohľadávok
pohľadávka č. 84

pohľadávky

v zozname

pohľadávka č. 85
pohľadávka č. 86

JUDr. Veronika Hrvolová, správca

K017887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hugya Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 768 / 6, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/106/2018 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/106/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 28.03.2018, sp.zn.: 32OdK/106/2018, ktoré bolo uverejnené v OV č.
66/2018 dňa 05.04.2018 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Marek Hugya, nar.:
27.07.1973, bytom: Sídlisko 768/6, 044 14 Čaňa a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Lukáša Michaľova, so
sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1790.
V zmysle 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 len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bol uverejnený v OV č. 20/2019 zo dňa 29.01.2019. Po
rozvrhu výťažku správca uhradil veriteľom jednotlivé výťažky.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Marek Hugya, nar.: 27.07.1973, bytom: Sídlisko 768/6, 044 14 Čaňa sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Marek Hugya, nar.:
27.07.1973, bytom: Sídlisko 768/6, 044 14 Čaňa, sp. zn.: 32OdK/106/2018, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
JUDr. Lukáš Michaľov, správca

K017888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodis Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 383 / 8, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1963

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/48/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/48/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem veriteľom číslo bankového účtu pre potreby popierania
pohľadávok

IBAN: SK69 1100 0000 0029 3227 4924

Jedná sa o správcovský účet vedený v Tatra banka, a.s. na vedený na meno Správca JUDr. Michael Medviď.

Správca JUDr. Michael Medviď, 0918530350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

K017889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sicarius plus s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 20 / 0, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 451 246
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2018 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu Sicarius plus s.r.o., so sídlom: Južná trieda 20, 040 01
Košice-Juh, IČO: 47 451 246, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 31K/13/2018,
týmto v súlade s ust. § 34 ods. 1 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zvoláva prvú (1.) schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu
Sicarius plus s.r.o., so sídlom: Južná trieda 20, 040 01 Košice-Juh, IČO: 47 451 246.
Prvá schôdza veriteľov v konkurznej veci úpadcu Sicarius plus s.r.o., sa uskutoční dňa 01.04.2019 o 10:00 hod.
na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice (3. poschodie), pričom predmetom rokovania prvej schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záver
Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie
starším ako tri mesiace, zástupcovia plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

V Košiciach dňa 22.02.2019
JUDr. Marek Radačovský, správca

K017890
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Suma: 553,21 EUR
Právny dôvod vzniku: nájomné za stavbu (dom služieb) súp. č. 177 na par. č. 1339/5 bez pozemku
v Čečejovciach, zapísanú v súpise všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV č. 195/2016 z 11.10.2016), za
obdobie XI/2018, na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.06.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
súpisová hodnota majetku: 553,21 EUR

Iná majetková hodnota
Suma: 553,21 EUR
Právny dôvod vzniku: nájomné za stavbu (dom služieb) súp. č. 177 na par. č. 1339/5 bez pozemku
v Čečejovciach, zapísanú v súpise všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV č. 195/2016 z 11.10.2016), za
obdobie XII/2018, na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.06.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
súpisová hodnota majetku: 553,21 EUR

Iná majetková hodnota
Suma: 553,21 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku: nájomné za stavbu (dom služieb) súp. č. 177 na par. č. 1339/5 bez pozemku
v Čečejovciach, zapísanú v súpise všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV č. 195/2016 z 11.10.2016), za
obdobie I/2019, na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.06.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
súpisová hodnota majetku: 553,21 EUR

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K017891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gažúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúhová 4149/3, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/32OdK/534/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/534/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

502

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32K/534/2018, správca dlžnika Marek Gažúr, bytom
Dúhová 4149/3, 048 01 Rožňava, podľa ust. § 167 j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
Súpisová položka 1:
Nehnuteľnosť, byt číslo 5 na 1. poschodí, vchod 16, Štítnická 16, Rožňava, v bytovom dome súpisné číslo 204,
stojacom na parcele č. 419/1, vedený na LV č. 472 k.ú. Rožňava, katastrálny odbor OÚ Rožňava; Vlastníctvo:
spoluvlastnícky podiel vo výške ½ v pomere k celku;
Deň zapísania: 22.02.2019
Súpisová hodnota: 18 000,-€
Dôvod zapísania: dlžnik je podielovým spoluvlastníkom vo výške ½ v pomere k celku.
Poznámka: podľa § 167 s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167 r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžnika oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť z majetku dlžnika za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.
Súpisová položka 2:
Pozemok parcela číslo 419/1 o výmere 1039 m2 druh zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 472 k.ú.
Rožňava, katastrálny odbor OÚ Rožňava. Vlastníctvo: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 75/808;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Súpisová hodnota: 1 000,-€
Dôvod zapísania: podielové spoluvlastníctvo dlžnika.
Poznámka: podľa § 167 s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167 r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžnika oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť z majetku dlžnika za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.
Súpisová položka 3.
Pozemok parcela číslo 419/2 o výmere 26 m2, druh ostatné plochy, vedený na LV č. 472 k.ú. Rožňava,
katastrálny odbor OÚ Rožňava, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 75/808;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Súpisová hodnota: 200,-€
Dôvod zapísania: podielové spoluvlastníctvo dlžnika ;
Poznámka: podľa § 167 s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167 r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžnika oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť z majetku dlžnika za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.
Súpisová položka 4.
Pozemok parcela číslo 420/1 o výmere 607 m2, druh záhrada vedený na LV č. 472 k.ú. Rožňava, katastrálny
odbor OÚ Rožňava, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 75/808;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Súpisová hodnota: 600,-€
Dôvod zapísania: podielové spoluvlastníctvo dlžnika ;
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Poznámka: podľa § 167 s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167 r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžnika oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť z majetku dlžnika za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.
Súpisová položka 5.
Pozemok parcela číslo 420/2 o výmere 21 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie na LV č. 472 k.ú. Rožňava,
katastrálny odbor OÚ Rožňava, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 75/808;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Súpisová hodnota: 200,-€
Dôvod zapísania: podielové spoluvlastníctvo dlžnika ;
Poznámka: podľa § 167 s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167 r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžnika oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť z majetku dlžnika za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.
Súpisová položka 6.
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 75/808 vo vlastníctve
Deň zapísania: 22.02.2018
Súpisová hodnota: 200,-€
Dôvod zapísania: podielové spoluvlastníctvo dlžnika;
Poznámka: podľa § 167 s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167 r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžnika oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť z majetku dlžnika za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.
V Košiciach dňa 22.02.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K017892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 99, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/483/2018 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/483/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Morochovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Igor Balog, narodený: 31.8.1972, bytom: Žbince
99, 07216 Žbince, oznamuje v zmysle § 167l ods. 3 ZKR, že zapísal do zoznamu pohľadávok nezabezpečené
pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, IČO: 47967692
Celková prihlásená suma: 121,13 €
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JUDr. Martin Morochovič
správca

K017893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 99, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/483/2018 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/483/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Martin Morochovič, správca úpadcu Igor Balog, narodený: 31.8.1972, bytom: Žbince 99, 07216 Žbince
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167o v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Kolo: Druhé
Predmet: Nehnuteľná vec – spoluvlastnícky podiel dlžníka (súbor majetku ako celok)
Nehnuteľné veci
Parcela KN-C č. 1118 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 657 m2
Parcela KN-C č. 1119 – orná pôda o výmere 1997 m2
Rodinný dom, súpisné číslo: 99 na parcele KN-C č. 1118
Zapísané na Liste vlastníctva č. 177 vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, Okres:
Michalovce, Obec: Žbince, Katastrálne územie: Žbince
Spoluvlastnícky podiel: 1/56
Súpisová hodnota majetku: 450 €
Spôsob uplatnenia ponuky:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, trvalý pobyt, email, telefónne číslo)
b) Označenie súboru majetku, ktorej sa ponuka týka,
c) Navrhovanú kúpnu cenu,
d) Pripojený doklad o úhrade zálohy na účet správcu,
e) V prípade fyzickej osoby záväzná ponuka musí byť podpísaná a podpis na ponuke musí byť úradne overený,
f) V prípade právnickej osoby záväzná ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
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uvedeným vo výpise z obchodného registra a podpis musí byť úradne overený,
g) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania
v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za
najvýhodnejšiu,
h) Súhlas záujemcu so spracovaním jeho osobných údajov v súlade s zákonom č. 18/2018 Z.z.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Ponuka musí byť v lehote doručená do kancelária správcu, pričom písomná ponuka sa podáva v zalepenej obálke
s označením „Neotvárať – VPK Balog“ a musí byť doručená najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
Pri úhrade zálohy na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu právnickej osoby a VPK Balog.
Výška ponúkanej ceny v druhom kole ponukového konania musí byť minimálne vo výške 50% súpisovej hodnoty
majetku, ktorej sa ponuka týka, pričom na nižšie ponuky správca nebude prihliadať.
Číslo bankového účtu na úhradu zálohy: IBAN: SK72 8360 5207 0042 0528 2652
Informácie o majetku: e-mailom na adrese spravca.morochovic@gmail.com alebo telefonicky MT: +421
908331759.
Poučenia a upozornenia:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu, a to
najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
Nadobúdateľ znáša všetky náklady spojené s prevodom majetku.
Ak sa speňažovaný majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania,
prestáva podliehať konkurzu.
Správca je oprávnený vyhlásené ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ak je predpoklad, že opakovanie
vyhláseného ponukového konania prinesie vyšší výťažok zo speňaženia, správca je oprávnený zrušiť vyhlásené
ponukové konania kedykoľvek až do podpisu zmluvy s úspešným záujemcom. Správca je oprávnený v treťom
kole ponukového konania odmietnuť ponuku ako neprimerané nízku.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky.
Záujemca je povinný prevziať majetok v stave v akom „stojí a leží“ ku dňu jeho prevzatia. V prípade, že záujemca
bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne na výzvu uzavrieť kúpnu zmluvu je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 30 % z navrhnutej kúpnej ceny. Neúspešným uchádzačom budú uhradené zálohy
vrátene v lehote 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Podľa § 167r ZKR môže oprávnená osoba 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.
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. Ak sa poruší právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba právo
domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.
JUDr. Martin Morochovič, správca
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Igor Balog

K017894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčíková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/512/2018 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/512/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: úpadcu Eva Mlynarčíková, narodená: 22.12.1972, bytom: 05401
Levoča, po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K017895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cimborkova 102 / 31, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1948
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/488/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/488/2018
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: Jozef Rác, bytom:
Cimborkova 102/31, 040 01 Košice, nar. 19.03.1948 (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:

BENCONT COLLECTION,a.s.

So sídlom:

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

47 967 692
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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:

Deň vydania: 27.02.2019

2 401,61 €
2
21.02.2019
Neuplatnené
5/B-1, 5/B-2
21.02.2019

V Košiciach, 22.02.2019
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Dlžníka

K017896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliašová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 37/9, 044 10 Geča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/72/2018 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/72/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 03.09.2018, sp. zn. 9OdK/72/2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Mária Eliašová, narodená: 08.09.1961, bytom: Kostolná 37/9, 044 10 Geča, podnikajúca pod
obchodným menom: Mária Eliašová, s miestom podnikania: Kostolná 37, 040 10 Geča, IČO: 43086306 s
ukončenou podnikateľskou činnosťou. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš
Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 22.02.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K017897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 760 / 65, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/391/2018 S1717
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Okresný súd Košice I
32OdK/391/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 25.09.2018, sp. zn. 32OdK/391/2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ľudovít Lukáč, nar.: 11.12.1976, bytom Záhradná 760/65, 049 25 Dobšiná, podnikajúci pod
obchodným menom Ľudovít Lukáč, s miestom podnikania Záhradná 760/65, 049 25 Dobšiná, IČO: 41291140.
Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie
Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 190/2018 dňa
02.10.2018, K073855.
Týmto oznamujem, že do konkurzu v lehote 90 dní od jeho vyhlásenia neprihlásil svoju pohľadávku žiaden veriteľ.
Z tohto dôvodu oznamujem, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 22.02.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K017898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smerek Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 388 / 0, 049 22 Gemerská Poloma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/425/2018 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/425/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 15.10.2018, sp. zn. 31OdK/425/2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Marian Smerek, narodený: 27.02.1961, bytom: Partizánska 388, 049 22 Gemerská Poloma.
Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie
Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 22.02.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K017899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko KVP -, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/443/2018 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/443/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/443/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 24.10.2018, sp. zn. 31OdK/443/2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Jozef Balík, narodený: 25.06.1973, bytom: Klimkovičova 1234/4, 040 23 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Jozef Balík, s miestom podnikania: Klimkovičova 1234/4, 040 23 Košice, IČO: 47 002 247 s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.02.2015. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu
ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 22.02.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K017900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helcmanovce 434, 055 63 Helcmanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/503/2018 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/503/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Marta Mikulová, nar. 02.06.1978, bytom: Helcmanovce č. 434, 055
63 Helcmanovce, týmto v zmysle ustanovania §167 ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len
ZoKR / uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 21.02.2019.správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167 v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej položky majetku.
JUDr. František Hadušovský

K017901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janette Wojčická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 989/79, 040 14 Košice-Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Hrvolová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/504/2018 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/504/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Veronika Hrvolová, správca podstaty dlžníka: Janette Wojčická, narodená: 16.08.1979, bytom:
Herlianska 989/79, 040 14 Košice-Košická Nová Ves, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) týmto zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka zo dňa 04.10.2018 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa 29.01.2019, ako aj z preskúmania majetku dlžníka správcom v
zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Veronika Hrvolová, správca

K017902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrín Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaliky -, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/279/2018 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/279/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.11.2018, sp. zn. 30OdK/279/2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Jozef Uhrín, nar. 12.05.1981, bytom: 044 13 Valaliky, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef
Uhrín, s miestom podnikania: Pokojná 134/6, 044 13 Valaliky, IČO: 46089527 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom
kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
Týmto oznamujem, že do konkurzu v lehote 90 dní od jeho vyhlásenia neprihlásil svoju pohľadávku žiaden veriteľ
(jediný veriteľ vzal prihlášku pohľadávky späť). Z tohto dôvodu oznamujem, že sa konkurz končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 22.02.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K017903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Murgaša 15, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/63/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/63/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. František Hadušovský, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Tatár, nar. 13.06.1988, bytom:
J.Murgaša č. 15, 071 01 Michalovce , oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku možno nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Ul. Cyrila a Metoda č. 2, 048
01 Rožňava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť
o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo na tel. č.
058/732 94 64, 0902 660 505
JUDr. František Hadušovský, správca

K017904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Seman Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarášová ulica 21 / 3, 076 12 Slivník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/97/2018 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/97/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 05.12.2018, sp. zn. 9OdK/97/2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok Martin Seman, narodený: 05.05.1980, bytom: Slivník 21, 076 12 Slivník. Rovnakým uznesením bol do
funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1717.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 22.02.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K017905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Murgaša 15, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/63/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/63/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNAM O ÚČTE NA ZLOŽENIE KAUCIE NA POPIERANIE POHĽADÁVKY INÉHO VERITEĽA
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Jozef Tatár, nar. 13.06.1988, bytom: J.Murgaša č. 15, 071 01
Michalovce , občan SR, týmto v zmysle ustanovenia 167l ods.5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm.b/
zákona
č.
7/2005
Z.z.
o konkurze
a
reštrukturalizácii
a
o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno
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skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
UniCredit Bank, a.s., IBAN: SK1011110000006692089006, VS – číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu
pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie č. konkurzného konania, a svoje označenie spôsobom neumožňujúcim
jeho zámenu s iným veriteľom a to IČO, alebo rodné číslo. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatne.
JUDr. František Hadušovský, správca

K017906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nova Energia a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 974 273
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/18/2018 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/18/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty dlžníka: Nova Energia a.s., so sídlom Jantárová 30, 040 01
Košice, IČO: 45 958 335, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ ZKR“) zverejňuje pohľadávku doručenú po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
·
·

Veriteľ: SUN PARK s.r.o., so sídlom Cyprusová 10, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 974 273
celková prihlásená suma: 416.178,08 EUR

Ing. Viliam Lafko
správca koonkurznej podstaty

K017907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Zbinovcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bauerova 1197/30, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/502/2018 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/502/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
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Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Jana Zbinovcová, nar. 20.05.1974, Bauerova 1197/30, 040
23 Košice, týmto v súlade s ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
POPIS: cenný papier
1. Emitent – ZÁVODY VÝPOČTOVEJ TECH. a.s., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica - kmeňové §
167h 22.02.2019 130
akcie na doručiteľa, počet kusov: 4 ks, mena: SKK, menovitá hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR), ISIN: ods.
1
eur
CS0005058056, evidovaný v Centrálnom depozitári CP SR
ZKR

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K017908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Frena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 44, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1975
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/518/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/518/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
príslušná kancelária Južná trieda 48, 040 01 Košice ako správca dlžníka Miroslav Frena, nar. 25.09.1975,
bytom Agátová 44, 070 01 Michalovce týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

K017909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barančíková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 1782/4, 075 15 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/506/2018 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/506/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty dlžníka: Veronika Barančíková, narodená: 19.12.1996,
bytom: Čsl. armády 1782/4, 075 15 Trebišov, podnikajúca pod obchodným menom: Veronika Barančíková
MALOCAMS, s miestom podnikania: Čsl. Armády 1782/4, 075 01 Trebišov, IČO: 48 097 292, podľa ustanovenia §
167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť,
ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, som nezistil žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona
číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
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JUDr. František Kočka, správca

K017910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maľaková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odorín 77, 053 22 Odorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/135/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/135/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1763, správca dlžníka Eva Maľaková, nar.:
08.09.1957, bytom: Odorín 77, 053 22 Odorín (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K017911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Ammerová Mydlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 1491/87, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/40/2009 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/40/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 2. novembra 2009, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR
v čiastke OV 214B/2009 zo dňa 5. novembra 2009 okresný súd rozhodol tak, že v konkurznom konaní vedenom
pod sp. zn. 9K/40/2009 vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Silvia Ammerová Mydlová, nar. 13.6.1979, bytom
Krosnianska 1491/87, Košice.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 9K/40/2009 zo dňa 13. januára 2010 som bol ustanovený za
správcu majetku úpadkyneSilvia Ammerová Mydlová, nar. 13.6.1979, bytom Krosnianska 1491/87 Košice (ďalej
len „úpadkyňa“).
Dňa 6. februára 2019 som v súlade s ust. § 96 a § 101 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ZKR“) zostavil nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku v čiastke OV 29/2019 zo dňa
11.02.2019. Z dôvodu chyby v písaní si týmto v súlade s ust. § 96 a § 101 ZKR zverejňujem opravený návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, a to v nasledovnom znení:
Všeobecná časť
1.
Všeobecnú podstatu, ktorá je predmetom tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku tvoria
nasledovné súpisové zložky majetku:
Súpisová zložka č. 1
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pohľadávka
z
účtu
v
Zostatková
suma: 5.072,72
Číslo
účtu:
Mena:
Banka:
Tatra
banka
a.
Právny dôvod: odmena úpadkyne za výkon sprostredkovateľskej činnosti za rok 2013

banke
Eur
2913849155/1100
Euro
s.

Súpisová zložka č. 2
pohľadávka
z
účtu
Zostatková
suma: 7,48
Číslo
účtu:
Mena:
Banka:
Tatra
banka
Právny dôvod: CASSOVIA Truck Servis, rok 2010

v

a.

banke
Eur
2913849155/1100
Euro
s.

Súpisová zložka č. 3
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 42,98 ; mena: EUR; dlžník: Finančné riaditeľstvo SR; právny dôvod vzniku: vrátený preddavok na
daň; súpisová hodnota majetku: 42,98 EUR
Súpisová zložka č. 4
Iná majetková hodnota
Popis: Finančná hotovosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; register: neuvedené; súpisová hodnota
majetku: 500 EUR
Súpisová zložka č. 5
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 1494,03 ; mena: EUR; dlžník: Okresný súd Košice I; právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť
preddavku; súpisová hodnota majetku: 1494,03 EUR
Spolu výťažokv konkurze predstavuje sumu vo výške 7.117,21 €.
2. Výpočet sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Suma určená na uspokojenie pohľadávok prihlásených nezabezpečených veriteľov úpadcu predstavuje rozdiel
celkového výťažku, získaného zabezpečením a speňažovaním všeobecnej podstaty a sumy pohľadávok proti
podstate. Vzhľadom na vyššie uvedené spolu s ustanovením § 102 ods. 1 ZKR konajúci súd rozhodne aj bez
návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu
pohľadávok proti podstate.
spolu súpisová hodnota
7.117,21 €
výťažok brutto
7.117,21 €
pohľadávky proti podstate
odmena správcu z výťažku
304,37 €
poštovné
19 €
paušálna odmena správcu za výkon funkcie správcu
516,29 €
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie - § 24b vyhl. č. 665/2005): 03/17 - 12/18 (suma s DPH)
2640 €
archivácia spisu u správcu - § 8 ods. 2 zák. č. 8/2005 Z. z. (2 spisy x 2,5 € = 5 €/mes, t. j. 60 €/rok, t. j. 600 € na 10 rokov + 120 €
DPH)
1152 €
súdny poplatok za konkurzné konanie
14,00 €
vedenie účtu
193,34 €
poplatky za poskytnutie súčinnosti
67,26 €
cestovné náhrady
846,47 €
poistné na zdravotné poistenie 10/2010 – 04/2011
318,43 €
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Celková suma pohľadávok proti podstate
výťažok brutto (7117,21 €) - celková suma pohľadávok proti podstate (6071,16 €)
Zostatok pre všeobecnú podstatu

6.071,16 €
1.046,05 €

II.
Rozvrhová časť
Dňa 18. decembra 2018 bol v Obchodnom vestníku SR, v čiastke 243/2018 zverejnený oznam správcu
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. S poukazom na § 96 ods. 3 ZKR v zákonom stanovenej lehote nenahliadol do zoznamu pohľadávok
proti podstate žiaden z oprávnených subjektov a proti poradiu pohľadávok proti podstate nebola podaná ani
žiadna námietka.
V zmysle § 95 ods. 1 ZKR: „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie
je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej
výšky.“
V konkurznom konaní si prihlásili pohľadávky piati nezabezpečení veritelia v celkovej výške 139.030,92 €.
S poukazom na čl. II ods. 3 tohto návrhu, pohľadávky nezabezpečených veriteľov nebudú uspokojované v plnom
rozsahu, teda budú uspokojované pomerne v závislosti od výšky percentuálneho podielu zistenej sumy
pohľadávky z celkovej sumy zistených pohľadávok.
S poukazom na vyššie citované ustanovenie ZRK si dovoľujem príslušnému orgánu navrhnúť rozvrh výťažku
všeobecnej podstaty, a to nasledovne:
P.č. Veriteľ

Celková zistená Podiel na celkovej sume v konkurze Suma určená na
suma
zistených pohľadávok
konečným rozvrhom
1. OTP Banka Slovensko, a. s.
42.201,74 €
30,35 %
317,52 €
2. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
9.304,35 €
6,69 %
70,01 €
3. Slovenská konsolidačná, a. s.
86.700,74 €
62,36 %
652,32 €
4. Slovenská republika- Krajský súd 39,99 €
0,03 %
0,3 €
v Bratislave
5. Sociálna poisťovňa, pobočka 784,10 €
0,56 %
5,9 €
Svidník
Spolu
139.030,92 €
100 %
1.046,05 €

uspokojenie

Percentuálne vyjadrenie uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov z výťažku všeobecnej
podstaty k celkovej sume prihlásených pohľadávok nezabezpečených veriteľov v konkurze predstavuje
0,75 %.
V súlade s vyššie uvedeným, správca určuje zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku SR. Príslušný orgán môže návrh konečného
rozvrhu výťažku schváliť alebo neschváliť. Ak príslušný orgán návrh konečného rozvrhu výťažku neschváli,
správca bezodkladne predloží návrh konečného rozvrhu výťažku súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení.
V Košiciach, dňa 20. februára 2019 JUDr. Milan Okajček, správca

K017912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovalčík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 1374 / 15, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/369/2018 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/369/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Jaroslav Kovalčík, nar. 27.10.1962, bytom Záhradná
1374/15, 056 01 Gelnica, podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Kovalčík - J.K., s miestom podnikania
Záhradná 1374/15, 056 01 Gelnica, IČO 43474713, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, podľa ustanovenia §
167j v spojení § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje
doplnenie súpisu majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty o nasledovnú súpisovú zložku majetku –
peňažná pohľadávka – dávka predčasný výber podľa Zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 200116512
so STABILITA, d.d.s., a.s. v rozsahu v akom podlieha konkurzu, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: 1/1,
Dátum zapísania 21.2.2019, Dôvod zapísania § 167h ZKR, Súpisová hodnota 1.180,75 EUR. JUDr. František
Kočka, správca

K017913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Režný Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 1343 / 96, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/86/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/86/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 9OdK/86/2018 zo dňa 18.10.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 206/2018 dňa 24.10.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Rudolf Režný, nar. 22.01.1947, bytom:
Masarykova 96, 071 01 Michalovce a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu
S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.10.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, ak zistí, že sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov zaniklo, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení pokryje náklady konkurzu.
Do konkurzného konania sa v lehote 90 dní od jeho vyhlásenia, t.j. od 24.10.2018, neprihlásil žiadny veriteľ.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Rudolf Režný, nar.
22.01.1947, bytom: Masarykova 96, 071 01 Michalovce z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 18.02.2019
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Mgr. Richard Žolna, správca

K017914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zlata Babjaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 1136/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/31OdK/9/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/9/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/9/2019, správca dlžnika Ing. Zlata
Babjaková, pôvodne Lešinská, bytom Jesenná 1136/18, 040 01 Košice, podľa ust. § 167 j ZKR zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty.
Súpisová zložka majetku 1.
Opis:
Parcela reg. E, p. č. 1667 o výmere 21253 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Michalovce, obec
Strážske, katastrálne územie Strážske, list vlastníctva číslo 2665;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 6/756;
Hodnota: 500,00 € odhad správcu;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
Súpisová zložka majetku 2.
Opis:
Parcela reg. E, p. č. 1669 o výmere 26842 m2, trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Michalovce,
obec Strážske, katastrálne územie Strážske, list vlastníctva číslo 2665;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 6/756;
Hodnota: 400,00 € odhad správcu;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
Súpisová zložka majetku 3.
Opis:
Parcela reg. E, p. č. 1665/4 o výmere 56223 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Michalovce, obec
Strážske, katastrálne územie Strážske, list vlastníctva číslo 2436;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 6/756;
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Hodnota: 1 300,00 € odhad správcu;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
Súpisová zložka majetku 4.
Opis:
Parcela reg. E, p. č. 1663/5 o výmere 41077 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres
Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske, list vlastníctva číslo 1502;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 6/756;
Hodnota: 600,00 € odhad správcu;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
Súpisová zložka majetku 5.
Opis:
Parcela reg. E, p. č. 1663/6 o výmere 8278 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres
Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske, list vlastníctva číslo 1502;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 6/756;
Hodnota: 130,00 € odhad správcu;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
Súpisová zložka majetku 6.
Opis:
Parcela reg. E, p. č. 1663/7 o výmere 523 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Michalovce,
obec Strážske, katastrálne územie Strážske, list vlastníctva číslo 1502;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 6/756;
Hodnota: 10,00 € odhad správcu;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
Súpisová zložka majetku 7.
Opis:
Parcela reg. E, p. č. 1664/1 o výmere 8663 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres
Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske, list vlastníctva číslo 1502;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 6/756;
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Hodnota: 130,00 € odhad správcu;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
Súpisová zložka majetku 8.
Opis:
Parcela reg. E, p. č. 1666/2 o výmere 2400 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Michalovce, obec
Strážske, katastrálne územie Strážske, list vlastníctva číslo 2438;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 6/756;
Hodnota: 10,00 € odhad správcu;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
Súpisová zložka majetku 9.
Opis:
Parcela reg. E, p. č. 1668/2 o výmere 2400 m2, vodná plocha, Slovenská republika, okres Michalovce, obec
Strážske, katastrálne územie Strážske, list vlastníctva číslo 2437;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 6/756;
Hodnota: 10,00 € odhad správcu;
Deň zapísania: 22.02.2019;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
V Košiciach dňa 22.02.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K017915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Toporka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/26K/43/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/43/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Jana Závodská, správca úpadcu Ing. Marek Toporka nar. 17.09.1970, bytom Pokroku 3, 044 42
Rozhanovce, zostavila konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty 1 oddeleného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO:31 318 916. Návrh konečného rozvrhu výťažku zverejnený
v OV č. 26/2019 z 06.02.2019, bol oddeleným veriteľom OTP Banka Slovensko, a.s. schválený písomným
podaním z 12.02.2019.
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Konkurzné konanie na majetok úpadcu bolo vyhlásené Uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 26K/43/2016 zo
dňa 23.08.2016. Uznesenie bolo zverejnené v OV č. 168/2016 zo dňa 31.08.2016.
V konkurznej veci dlžnika som po prevzatí vecí od pôvodného správcu zvolala schôdzu veriteľov na deň
17.03.2017, na ktorej bol zvolený zástupca veriteľov. V súlade s ust. § 73 ZKR som zisťovala majetok a podľa §
74 ZKR som vyhotovila súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 139/2017 zo dňa 21.07.2017 a oddelenej
podstaty 1 oddeleného veriteľa OTP Banka Slovensko a.s. zverejnený v OV č. 30/2017 zo dňa 13.02.2017.
Do konkurzu si prihlásil pohľadávku ďalší oddelený veriteľ ČSOB a.s. vo výške 214 338,28 € spolu so
zabezpečovacím právom k majetku tretej osoby, ktorá ním ručila za záväzok úpadcu. Preto som tohto oddeleného
veriteľa vyzvala na určenie hodnoty zálohu. Po určení hodnoty zálohu som podľa ust. § 79 ods. 1 ZKR vyzvala
tretiu osobu na úhradu hodnoty tohto majetku do podstaty do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. Tretia osoba
výzvu správcu nesplnila. Preto som tento majetok zapísala do súpisu majetku oddelenej podstaty 2 oddeleného
veriteľa ČSOB, a.s., ktorý bol zverejnený v OV č. 106/2017. Na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa
ČSOB a.s. som postupovala speňažením tohto majetku dražbou prostredníctvom dražobnej spoločnosti. Po jeho
speňažení som majetok vylúčila zo súpisu konkurznej podstaty. Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty 1 bol
schválený týmto veriteľom podaním doručeným 16.05 2018 a následne splnený 25.05.2018.
Do konkurzného konania bola prihlásená pohľadávka proti podstate veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s.
vo výške 362,62 €, ktorá bola uspokojená v priebehu konkurzu.
OTP Banka Slovensko, a.s si prihlásila do konkurzu pohľadávku vo výške 153 225,43 € spolu so zabezpečovacím
právom k majetku úpadcu i tretej osoby, ktorá ním ručila za záväzok úpadcu. Oddeleného veriteľa som vyzvala
na určenie hodnoty zálohu. Následne som podľa ust. § 79 ods. 1 ZKR vyzvala tretiu osobu na úhradu hodnoty
založeného majetku do podstaty do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. Tretia osoba na výzvu správcu záväzok
nesplnila. Preto som tento majetok zapísala do súpisu oddelenej podstaty 1 oddeleného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s. Doplnenie súpisu oddelenej podstaty 1 som zverejnila v OV č.141/2017 z 25.07.2017. Oddelenú
podstatu 1 tvoril spoluvlastnícky podiel úpadcu na nehnuteľnosti a spoluvlastnícky podiel tretej osoby, ktorá svojim
spoluvlastníckym podielom ručila za záväzok úpadcu. Predkupné právo podielového spoluvlastníka som
rešpektovala a ponúkla som mu uplatnenie zákonného predkupného práva. Tretia osoba svoje právo neuplatnila,
preto po uplynutí zákonnej lehoty som pristúpila k speňažovaniu majetku tvoriaceho oddelenú podstatu 1
oddeleného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., v súlade s jeho záväzným pokynom prostredníctvom dražobnej
spoločnosti. Po speňažení tohto majetku v 3. kole dražby som speňažený majetok vylúčila zo súpisu konkurznej
podstaty.
Dňa 13.12.2018 som zostavila zoznam pohľadávok proti podstate podľa ust. § 96 ods. 2 ZKR. Oznam o jeho
zostavení som zverejnila v OV č. 240/2018. V zákonnej 30 dňovej lehote na podávanie námietok nebola
doručená žiadna námietka. Oddelený veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s. rovnako nevzniesol námietku a zaslal
elektronicky správcovi oznámenie o schválení zoznamu pohľadávok.
Ku dňu zostavenia tohto návrhu rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty 1, neevidujem žiaden súdny spor,
týkajúci sa určenia popretej pohľadávky oddeleného veriteľa alebo vylúčenia majetku zapísaného do konkurznej
podstaty oddeleného veriteľa.
Výťažok získaný speňažením oddelenej podstaty 1 oddeleného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. :
Oddelená podstata bola speňažená dražbou vykonanou dražobnou spoločnosťou za sumu 99 000,-€, Výťažok
z dražby je 99 000,- €.
Pohľadávky voči oddelenej podstate 1 podľa ust. 87 ZKR:
Náklady a odmena dražobnej spoločnosti: 5 827,00 €
Odmena správcu: 10 841,18 € + DPH 2 168,23 € = 13 039,64 €
Poštovné: 40,69 €
Notárske poplatky: 25,31 €
Pohľadávka proti podstate VšZP: 149,72-€
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Náklady podľa § 24b Vyhl. 665/2005 Z.z.: 1 575,19 €
Bankové poplatky: 49,52 €
Súdny poplatok vo výške 0,2% : 198,00 €
Celková výška pohľadávok voči oddelenej konkurznej podstate je 20 905,07 €.
Rozvrhová časť:
Z uvedeného je zrejmé, že príjem získaný speňažením oddelenej podstaty 1. oddeleného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s., predstavuje sumu 99 000,-€. Náklady konkurzu a to pohľadávky voči oddelenej podstate 1 sú vo
výške 20 905,07 €; rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo vzťahu k tejto oddelenej podstate je suma 78 094,93 €,
ktorá bude poukázaná:
Veriteľovi č. 3 OTP Banka Slovensko, a.s., ktorej suma zistenej zabezpečenej pohľadávky je 153 225,43 €,
Suma uspokojenia je 78 094,93 €
Rozsah uspokojenia: 50,96 %
Oddelený veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s. bude v rámci rozvrhu oddelenej podstaty 1 uspokojený vo výške
78 094,93 €, t.j. 50,96 % a zvyšná suma jeho prihlásenej a zistenej pohľadávky vo výške 75 130,50 € bude
preradená medzi nezabezpečené pohľadávky.
V Košiciach dňa 25.02.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K017916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čisárová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 14/469, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/507/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/507/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
ustanovený správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka - Štefánia Čisárová, nar. 15.01.1976, bytom:
Námestie oceliarov 469/14, 040 15 Košice-Šaca, sp. zn. 26OdK/507/2018.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, dňa 22.02.2019
Mgr. Richard Žolna, správca
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K017917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 132, 072 34 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/485/2018 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/485/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Anna Balogová, nar. 28.02.1977, bytom Lúčky 132, 072
34 Lúčky, sp. zn.: 31OdK/485/2018 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasuje 1.
kolo verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku dlžníka zahrnutého do súpisu
všeobecnej podstaty:

Por.
č.

Popis: nehnuteľnosti - pozemky
Druh pozemku

1.

2.
Por.
č.

3.

Č.
LV

Súpisná
hodnota

Štát;
Okres;
Obec;
Kat. ú.
SR;
Michalovce;
záhrada
19
Žbince;
Žbince
SR;
zast.
plocha
a
Michalovce;
19
nádvorie
Žbince;
Žbince
Popis: nehnuteľnosti - stavby

Parcelné
číslo

Výmera

Spoluvl.
podiel

266/1

641 m2

1/7

§ 167h ods. 1
500
11.02.2019
ZKR
eur

267

552 m2

1/7

§ 167h ods. 1
400
11.02.2019
ZKR
eur

Popis stavby

Č.
LV

Parcelné
číslo

Súpisné
číslo

Spoluvl.
podiel

rodinný dom

19

267

110

1/7

Štát;
Okres;
Obec;
Kat. ú.;
Ulica
SR;
Michalovce;
Žbince;
Žbince;
Žbince

Dôvod zápisu

Deň zápisu

Súpisná
hodnota
Dôvod zápisu

Deň zápisu

§ 167h ods. 1
4000
11.02.2019
ZKR
eur

Predmetné súpisové zložky nehnuteľného majetku vo všeobecnom súpise majetku zapísané ako položky
pod por. č. 1, 2 a 3 sa predávajú ako jeden súbor majetku, a zároveň ako hnuteľná vec v zmysle ust. §
167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku úpadcu:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu, resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
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ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby), telefónne číslo, emailovú
adresu;
musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy;
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – Konkurz
Anna Balogová, nehnuteľnosti – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 11.03.2019. Včas doručené ponuky na
adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom;
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej 100 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 2 tohto pokynu.
Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk
zložiť v prospech účtu vedeného v Tatra banke, a.s. IBAN: SK 39 1100 0000 0026 2371 6039 BIC: TATR
SK BX zálohu vo výške najmenej 100 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky.
Záujemcovia sú povinní uviesť pri skladaní zálohy v prospech účtu správcu číslo konania
(31OdK/485/2018) v časti „Informácia pre príjemcu“. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie
predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy, vrátane jej riadnej
identifikácie prostredníctvom vyplnenej Informácie pre príjemcu. Táto záloha bude neúspešnému
záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.
Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať
podmienky v zmysle bodu 2 tohto pokynu sa nebude prihliadať.
Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v
ktorej je ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.
Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný
majetok úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a poskytne
najvýhodnejšie platobné podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je
oprávnený ponuku odmietnuť, ak zastáva názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli
efektívnejší predaj.
Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj zástupcu veriteľov, resp. ním
povereného zástupcu, dňa 12.03.2019 o 10.00 hodine.
Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.
V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov (navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K017918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leško Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Ťahanovce Košice-Ťahanovce, 040 13 Košice-Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/480/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/480/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
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Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 2.01.2019

Správca JUDr. Michael Medviď, 0918 530 350, medvid@medvid.sk

K017919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leško Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Ťahanovce Košice-Ťahanovce, 040 13 Košice-Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/480/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/480/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem zámer zostaviť rozvrh, nakoľko konkurná podstata bola
speňažená a spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý nie sú.

Správca JUDr. Michael Medviď

K017920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leško Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Ťahanovce Košice-Ťahanovce, 040 13 Košice-Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/480/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/480/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenej konkurznej vec oznamujem že konkurz sa končí, nakoľko som zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

Odôvodnenie:

Pohľadávky veriteľov
V základnej lehote na prihlásenie pohľadávok prihlásili do konkurzu pohľadávky nasledovní veritelia:
TELERVIS PLUS a.s.

159,03 Eur

MESTO KOŠICE

188,18 Eur
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Pohľadávky boli zapísané do zoznamu, incidenčné spory neboli.

Konkurzná podstata a šetrenia
Do súpisu majetku som zapísal jednu súpisovú zložku majetku:
Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 2.1.2019
Výťažok zo speňaženia 500,- Eur
Speňažená dňa 31.01.2019

Spolu som dosiahol výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 500,- Eur.

Šetrenia majetku
V zozname aktuálneho majetku ani v zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastníl v posledných troch
rokoch, dlžník neuviedol žiadny majetok. Na moju výzvu sa dlžník dostavil do mojej kancelárie, vypočul som ho,
ale z jeho výpovede som nezistil majetok. Na moju žiadosť o súčinnosť exekútor JUDr. Bohumil Kubát uviedol, že
na základe lustrácii nebol zistený u úpadcu žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok ako aj existencia bankových
účtov. Podobne uviedol aj exekútor JUDr. Peter Molnár, že nezistil vozidlá, hnuteľný a nehnuteľný majetok,
bankové účty. Lustráciou v katastri nehnuteľností cez celé územie Slovenska som nezistil nehnuteľný majetok
u dlžníka.

Náklady konkurzu boli 563,60 Eur a pozostávali z nároku na paušálnu odmenu 500,- Eur, paušálnej náhrady za
vedenie kancelárie 60,- Eur a poštovného 3,60 Eur.

Keďže konkurzná podstata nepokryla ani náklady konkurzu, bolo potrebné ukončiť konkurz.

Správca JUDr. Michael Medviď
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K017921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 1239/20, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/475/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/475/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručil do
kancelárie správcu prihlášku pohľadávky v celkovej sume 1215,50 Eur veriteľ BENCONT COLLECTION, a.s.,
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu.

Správca JUDr. Michael Medviď

K017922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kostušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornádska 69/11, 044 31 Družstevná pri Hornáde
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/7/2017 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/7/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 3.)
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota ( obchodný podiel v obchodnej spoločnosti);
Popis veci : Obchodný podiel o veľkosti 50% základného imania obchodnej spoločnosti Gastroservis SK s.r.o., v
likvidácii, sídlo : Zvonárska 17, 040 01 Košice, IČO : 47 397 888, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice 1, Vložka číslo : 33283/V, oddiel : Sro, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 2500,--EUR k základnému
imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 5000,--EUR, výška vkladu : 2500 EUR ( peňažný vklad ) splatené :
2500 EUR;
Menovitá hodnota: 2500,--EUR;
Súpisová hodnota: 2500,--EUR;
Deň zapísania majetku do súpisu: 22.02.2019;
Dôvod zapísania: dlžník je vlastníkom obchodného podielu.
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K017923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Héžeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/58/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/58/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Viera Héžeľová, nar. 10.04.1984, bytom Hlavná ulica 516/148, 076 64
Zemplínska Teplica, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Nerudova 14, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín 8.30 – 12.00
a od 13.00 – 15.30. Dohodnutie konkrétneho termínu a času je možné telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo emailom na adresu: judrzvarova@gmail.com.
V Košiciach 20.2.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K017924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Héžeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/58/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/58/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Viera Héžeľová, nar. 10.04.1984, bytom Hlavná ulica 516/148, 076 64
Zemplínska Teplica, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky IBAN: SK83 8360 5207 0042 0622 0541, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Košiciach 20.2.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

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

529

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

K017925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Héžeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/58/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/58/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Viera Héžeľová, nar. 10.04.1984, bytom Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska Teplica (ďalej len „dlžník“)
oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.2.2019, sp. zn.
32OdK/58/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 33/2019 dňa 15.2.2019, vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bola ustanovená JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom správcovskej kancelárie Nerudova 14, 040 01 Košice,
značka správcu: S 1375(ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 on insolvency proceedings dated 20th May
2015,as a trustee of bankrupt: Viera Héžeľová, nar. 10.04.1984, bytom Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska
Teplica (onwards only„bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court in Košice I, No. 32OdK/58/2019
dated 11th of February 2019. This resolution of the District Court Košice I, was published in the Commercial
bulletin No. 33/2019 from 15th of February 2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Jarmila Zvarová, S 1375 registered office Nerudova 14, 040 01 Košice as a trustee of the
bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, §§ 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, §§ 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
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The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is bilged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which theclaim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall establish
standards for submission of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submission of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Patterns
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20
th May 2015.
V Košiciach 20.2.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K017926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kocúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Člnková 33, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/54/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/54/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Lucia Kocúrová, narodená: 09.03.1990, bytom: Člnková 33, 040 01 Košice, na majetok
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/54/2019 zo dňa 13.02.2019 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/54/2019
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

K017927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kocúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Člnková 33, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/54/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/54/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca dlžníka Lucia Kocúrová, narodená: 09.03.1990, bytom: Člnková
33, 040 01 Košice, 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: Lucia Kocúrová, kaucia popretia
pohľadávky 31OdK/54/2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K017928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jano Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 1308 / 17, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26OdK/32/2019 zo dňa 25. januára 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 22/2019 zo dňa 31. januára 2019 pod podaním č. K009190, v právnej 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, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich
Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
Od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu, sp. zn.:
26OdK/32/2019 S1178, a to v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch od 08:30 do 12:00 a od 13:00 do
15:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je možné vopred dohodnúť písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel.
čísle: 0905 937 649 alebo e-mailom na krupicka@slovanet.sk.
Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 20. februára 2019

K017929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jano Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 1308 / 17, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: 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, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/32/2019 týmto v súlade
s ust. § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky, a to IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586, vedený v Tatra banke, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive, a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 (ZKR) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 20. februára 2019

K017930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jano Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 1308 / 17, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26OdK/32/2019 z 25.
januára 2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 22/2019 zo dňa 31. januára 2019 pod podaním č.:
K009190, v právnej 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, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu
podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of May 20th 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Košice I, dated
January 25th 2019, file No. 26OdK/32/2019, published in Commercial Gazette no. 22/2019 on January 31th 2019,
the Court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Ernest Jano, born: 28.06.1962, residing:
Hemerkova 17, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, Slovak republic, (hereinafter as the “Debtor”) and appointed the
trustee: Ing. Imrich Krupička, S1178, with its registered Office: Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak republic.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 1. februára 2019 a zároveň bol týmto
dňom vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This decision of the District Court Košice I came into force on February 1th 2019. The bankruptcy was declared as
of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Ing. Imrich Krupička, Mlynská 27, 040 01
Košice, Slovenská Republika k sp. zn.: 26OdK/32/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Imrich Krupička, registered Office Mlynská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27, 040 01 Košice, Slovak Republic, bankruptcy trustee, to the file No. 26OdK/32/2019. Applications that will not
be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be
not allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfilment of certain condition or creditors, who have a claim against another
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfil the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured
amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which
the claim is dependent. The lodgement of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set
and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National
Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
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 Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Application must not be corrected or amended.

Ing. Imrich Krupička, správca, Košice dňa 20. februára 2019
Ing. Imrich Krupička, trustee, Košice, at February 20th 2019

K017931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čekľovský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravany 213, 072 03 Moravany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/42/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/42/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že som konkurzné konanie ukončil po splnení rozvrhu
výťažku.

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

Konkurz bol vyhlásený zverejnením v obchodnom vestníku č. 38/2018 dňa 22.2.2018.

Pohľadávky

V základnej prihlasovacej lehote prihlásili do konkurzu pohľadávky dvaja veritelia:
Veriteľ:

celková suma prihlásených pohľadávok

Tatra banka, a.s.
RWA SLOVAKIA sro

25.060,70 Eur
32.631,95 Eur

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok. Incidenčné spory neboli.
Podaním zo dňa 14.2.2019 veriteľ RWA SLOVAKIA sro oznámil, že z dôvodu čiastočnej vymoženej sumy
23.994,87 Eur v exekučnom konaní, zobral prihlásenú pohľadávku v tejto časti späť. Naďalej trval na súhrnou
prihláškou prihlásených nezabezpečených pohľadávkach pod poradovým číslom 1 v sume 8.637,08 Eur.

Po tejto úprave je stav zistených pohľadávok nasledovný:
Tatra banka, a.s.
RWA SLOVAKIA sro

25.060,70 Eur
8.637,08 Eur

Majetok
Súpis majetku bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 172/2018 dňa 6.9.2018, v OV č. 204/2018 dňa
22.10.2018, v OV č. 1/2019 dňa 2.1.2019.
Súpis majetku je tvorený 12-stimi súpisovými zložkami a nižšie informujem v akej výške a akým spôsobom boli
speňažené a aká je výsledná suma výťažku:

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo úpadcovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania 06.04.2018
Speňažená dňa 11.04.2018 za sumu 500,- Eur, spôsob speňaženia: Výzva na úhradu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
motorové vozidlo Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, EČV: MI126CN, VIN: WF0WXXGBBW4A56318, rok výroby 2004,
dátum: prvej evidencie: 3.5.2004, farba: modrá metalíza, počet km podľa tachometra: 210 181 km, počet km
podľa odhadu znalca 210.181 km, vozidlo ohodnotené znalcom Ing. Marián Paulík, znalec v odbore Doprava
cestná, odvetvia: odhad hodnoty cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, technický stav cestných vozidiel,
znaleckým posudkom č. 2/2018 na sumu 1.401,- Eur,
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota: 1.401,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 06.04.2018
Speňažená dňa 18.10.2018
Výťažok zo speňaženia: 1401,- Eur
Oprávnená osoba (§167 ZKR) so súhlasom úpadcu vykúpila súpisovú zložku za cenu stanovenú znaleckým
posudkom

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 3
motorové vozidlo Citroën Jumper 2.2.Hdi 35 LH, EČV: MI215BH, VIN: VF7ZBRMNC748937, rok výroby 2003,
dátum: prvej evidencie: 10.1.2003, farba: UNI biela, zdvihový objem valcov motora: 2178 cm3, počet km podľa
tachometra: 195.555 km, počet km podľa odhadu znalca 195.555 km, vozidlo ohodnotené
znalcom Ing.
Marián Paulík, znalec v odbore Doprava cestná, odvetvia: odhad hodnoty cestných vozidiel, nehody v cestnej
doprave, technický stav cestných vozidiel, znaleckým posudkom č. 3/2018 na sumu 1.319,- Eur,
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota: 1.319,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 06.04.2018
Speňažená dňa16.07.2018, za sumu 1.319,- Eur, oprávnená osoba (§167 ZKR) so súhlasom úpadcu vykúpila
súpisovú zložku za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 4
Prípojné vozidlo JSU PV600-V, EČV: MI975YA, VIN: U5RV06001TR000274, rok výroby: 1996, dátum: prvej
evidencie: 2.7.1996, kategória vozidla: 7. Prívesy a návesy k vozidlám 2 a 3 kategórie (kategória O1), druh: príves
nákladný, výrobca vozidla: JSU SPOL. S.R.O. SVK, farba: hnedá, počet km nezistený, počet km podľa odhadu
znalca: 50.000 km, vozidlo ohodnotené znalcom Ing. Marián Paulík, znalec v odbore Doprava cestná, odvetvia:
odhad hodnoty cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, technický stav cestných vozidiel, znaleckým
posudkom č. 8/2018 na sumu 91,- Eur.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota: 91,- Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zapísania do súpisu: 06.04.2018
Speňažená dňa 20.07.2018, za sumu 91,- Eur, oprávnená osoba (§167 ZKR) so súhlasom úpadcu vykúpila
súpisovú zložku za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 5
Príves nákladný, kategória: 04, VIN: 1014483, značka: BSS, obchodný názov: BSS, typ: variant: PS 1010 H/./.,
výrobca: BSS N.P., CZE, karoséria (nadstavba) druh: DC VALNÍKOVÁ, farba: šedá, najväčšia prípustná
hmotnosť: 15.575kg, EČV: MI527YA, dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 06.06.1980, počet km podľa
tachometra: nezistený, podľa odhadu znalca 400.000 km, vozidlo ohodnotené znalcom Ing. Marián Paulík, znalec
v odbore Doprava cestná, odvetvia: odhad hodnoty cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, technický stav
cestných vozidiel, znaleckým posudkom č. 4/2018 na sumu 826,- Eur,
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota: 826,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 06.04.2018
Speňažená dňa 18.10.2018
Výťažok zo speňaženia: 826,- Eur
Oprávnená osoba (§167 ZKR) so súhlasom úpadcu vykúpila súpisovú zložku za cenu stanovenú znaleckým
posudkom

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 6
Náves nákladný špeciálny, kategória: 04, VIN: 1661, značka: BSS, obchodný názov: PS2, typ: variant: 17.13,
výrobca: BSS N.P., CZE, karoséria (nadstavba) druh: DA NA PREPRAVU DREVA, farba: strieborná metalíza
pastelová, najväčšia prípustná hmotnosť: 17.000 kg, EČV: MI853YF, dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby)
18.05.1990, počet km podľa tachometra: nezistený, podľa odhadu znalca 400.000 km, vozidlo ohodnotené
znalcom Ing. Marián Paulík, znalec v odbore Doprava cestná, odvetvia: odhad hodnoty cestných vozidiel, nehody
v cestnej doprave, technický stav cestných vozidiel, znaleckým posudkom č. 5/2018 na sumu 941,- Eur,
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota: 941,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 06.04.2018
Speňažená dňa 18.10.2018
Výťažok zo speňaženia: 941,- Eur
Oprávnená osoba (§167 ZKR) so súhlasom úpadcu vykúpila súpisovú zložku za cenu stanovenú znaleckým
posudkom

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 7
Príves nákladný, kategória: 04, VIN: 2383, značka: BSS, obchodný názov: BSS, typ: variant: PS 2 17.13,
karoséria (nadstavba) druh: DB sklápacia, farba: zelená, najväčšia prípustná hmotnosť: 17.000 kg, EČV:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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MI527YF, dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 11.10.1989, počet km podľa tachometra: nezistený, vozidlo
ohodnotené znalcom Ing. Marián Paulík, znalec v odbore Doprava cestná, odvetvia: odhad hodnoty cestných
vozidiel, nehody v cestnej doprave, technický stav cestných vozidiel, znaleckým posudkom č. 6/2018 na sumu
941,- Eur,
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota: 941,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 06.04.2018
Speňažená dňa 18.10.2018
Výťažok zo speňaženia: 941,- Eur
Oprávnená osoba (§167 ZKR) so súhlasom úpadcu vykúpila súpisovú zložku za cenu stanovenú znaleckým
posudkom

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 8
Príves nákladný za traktor, kategória Ra3, VIN: 2885, značka: BSS, obchodný názov: PS2 08.06, karoséria
(nadstavba) druh: sklápacia, farba: modrá, najväčšia prípustná hmotnosť: 8.000 kg, EČV: MI908YF, dátum prvej
evidencie vozidla (rok výroby) 15.04.1985, počet km podľa tachometra: nezistený, vozidlo ohodnotené znalcom
Ing. Marián Paulík, znalec v odbore Doprava cestná, odvetvia: odhad hodnoty cestných vozidiel, nehody v cestnej
doprave, technický stav cestných vozidiel, znaleckým posudkom č. 7/2018 na sumu 445,- Eur,
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota: 445,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 06.04.2018
Speňažená dňa 21.9.2018 za sumu 445,-Eur, spôsob speňaženia oprávnená osoba (§167 ZKR) so súhlasom
úpadcu vykúpila súpisovú zložku za cenu stanovenú znaleckým posudkom

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 9
vozidlo BSS P93 S, EČV: MI957YE, VIN: 911787, kategória vozidla: 8. Prívesy a návesy za vozidlá: 4,5,6
kategórie, (kategória O, Ra3), rok výroby: 1986, celková hmotnosť: 9000 kg, farba: uni sivá, počet km nezistený,
podľa odhadu znalca 70.000 km, vozidlo ohodnotené znalcom Ing. Marián Paulík, znalec v odbore Doprava
cestná, odvetvia: odhad hodnoty cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, technický stav cestných vozidiel,
znaleckým posudkom č. 9/2018 na sumu 260,- Eur,
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota: 260,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 06.04.2018
Speňažená dňa 13.9.2018 za sumu 260,-Eur, spôsob speňaženia oprávnená osoba (§167 ZKR) so súhlasom
úpadcu vykúpila súpisovú zložku za cenu stanovenú znaleckým posudkom

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 10
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vozidlo BSS PS 701 Agro, EČV: MI955YE, VIN: 7325086, dátum: prvej evidencie: 1.7.1987, farba: uni modrá,
počet km nezistený, počet km podľa odhadu znalca: 70.000 km, vozidlo ohodnotené znalcom Ing. Marián Paulík,
znalec v odbore Doprava cestná, odvetvia: odhad hodnoty cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, technický
stav cestných vozidiel, znaleckým posudkom č. 10/2018 na sumu 191,- Eur,
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota: 191,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 06.04.2018
Speňažená dňa 11.9.2018 za sumu 191,-Eur, spôsob speňaženia oprávnená osoba (§167 ZKR) so súhlasom
úpadcu vykúpila súpisovú zložku za cenu stanovenú znaleckým posudkom

Súpisová zložka č. 11
Peňažná pohľadávka voči súdnemu exekútorovi Mgr. Marcella Zummerová, kpt. Nálepku 22, Michalovce.
Pohľadávka vznikla z toho, že úpadca na dražbe konanej dňa 19.11.2013 zaplatil 4.600,- Eur a 5.500,- Eur za
vydražené nehnuteľnosti na LV č. 1350 v k.ú. Moravany, a na LV č. 1460 v k.ú. Moravany. Uznesením
Okresnému súdu Michalovce sp. zn. 14Er/552/2009 nebol schválený príklep a rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť 14.02.2018.
Súpisová hodnota 10.100,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Dátum zapísania do súpisu: 10.10.2018
Speňažená dňa 17.10.2018 za sumu 10.100,- Eur, spôsob speňaženia: Výzva na zaplatenie

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 12
vozidlo SUZUKI SX4, TEČ: MI953DI, VIN: TSMEYA21S00818300, rok výroby: 2014, 88 KW, zdvihový objem
valcov motora: 1586 cm3, benzín, červená UNI, najazdené 25521 km, vozidlo ohodnotené znalcom Ing. Marián
Paulík, znalec v odbore Doprava cestná, odvetvia: odhad hodnoty cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave,
technický stav cestných vozidiel, znaleckým posudkom č. 17/2018 z 14.11.2018 na sumu 4.184,- Eur.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §167d ods. 3 ZKR v spojení s §45a ods. 3 ZKR, Úpadca pred vyhlásením
konkurzu kúpil a prevzal vec s výhradou vlastníctva bez toho, aby k nej nadobudol vlastnícke právo. Splnenie
povinností správcom, nakoľko je to pre podstatu výhodnejšie, vec sa nachádza u úpadcu, ukončenie leasingu s
ČSOB Leasing, odpustila nesplatenú časť 46,70 Eur,
Súpisová hodnota: 4.184,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 20.11.2018
Speňažená dňa 29.1.2019 za sumu 4.184,- Eur, spôsob speňaženia oprávnená osoba (§167 ZKR) so súhlasom
úpadcu vykúpila súpisovú zložku za cenu stanovenú znaleckým posudkom

Všetok majetok zapísaný do súpisu bol speňažený a spolu som dosiahol výťažok zo speňaženia konkurznej
podstaty 21.199,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Náklady konkurzu:
Náklady konkurzu boli spolu vo výške 7.975,06 Eur a pozostávali z paušálnej odmeny a nevyhnutných výdavkov
správcu, paušálnej odmeny za vedenie kancelárie, paušálnej náhrady za prácu z registrom úpadcov a to za každú
naskenovanú stranu a za každý vložený dokument, odmeny z výťažku za speňaženie súpisových zložiek majetku,
výdavkov na poštovné, poplatky za potvrdenia pre Tatra banka, a.s., nákladov v súvislosti so šetrením majetku,
cestovných nákladov v súvislosti so zisťovaním a zaisťovaním majetku, kancelárskych potrieb, nákladov na
ohodnotenie majetku formou znaleckých posudkov, právnych služieb v súvislosti s predajom majetku, nákladov na
úschovu správcovských spisov 10 rokov od ukončenia konkurzu, bankových poplatkov v súvislosti s vedením
správcovského účtu, súdneho poplatku za konkurzné konanie.

ROZVRHOVÁ ČASŤ
Z výťažku 21.199,- Eur som odpočítal náklady konkurzu 7.975,06 Eur a na pomerné uspokojenie veriteľov podľa
výšky ich zistených pohľadávok zostala suma 13.223,55 Eur.

Veritelia

zistená suma

Tatra banka, a.s.

25.060,70 Eur

RWA SLOVAKIA sro

8.637,08 Eur
Spolu: 33.697,78 Eur

% podiel

výťažok na vydanie

74,37

9.834,35 Eur

25,63
100%

3.389,20 Eur
13.223,55 Eur

Správca JUDr. Michael Medviď, 0918 530 350

K017932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočík Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inžinierska 20, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/10/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/10/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – ŠKODA FAVORIT 135
Približný rok výroby: Stav opotrebovanosti: nepojazdné
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 100,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania do súpisu: 22.02.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K017933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudrecová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ternavská 2245 / 6, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/70/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/70/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1763, správca konkurznej podstaty dlžníka Monika
Kudrecová, narodená: 01.10.1978, bytom: Ternavská 2245/6, 075 01 Trebišov, týmto v súlade s ust.
§ 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa,
ktorého prihláška nezabezpečenej pohľadávky pod por. č. 1 bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, Trebišov, IČO: 00331996 prihlásená celková suma: 21,90 Eur.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K017934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Verona Čekľovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravany 213, 072 03 Moravany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 OdK/43/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Ing. Peter Duhoň, zn. správcu S1479, so sídlom Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca, (ďalej len ako
„správca“), v konkurznom konaní dlžníka: Verona Čekľovská, nar. 30.09.1962, bytom Moravany 213, 072 03
Moravany, (ďalej len „dlžník“), vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 26 OdK/43/2018, vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku patriaceho do oddelenej podstaty
zabezpečených veriteľov.

I. Všeobecné ustanovenia - Predmet predaja
Predmetom speňažovania je nehnuteľný majetok zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zverejnený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Obchodnom vestníku č. 81/2018 dňa 26.04.2018 v znení opravy zverejnenej dňa 15.02.2019 v Obchodnom
vestníku č. 33/2019 a to :
1)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 3352 m2 a 3353 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Sobrance
Obec: TAŠUĽA
Katastrálne územie: Tašuľa
Číslo LV: 774
Číslo parcely: 426/29 a 426/79
Spoluvlastnícky podiel: 4/8 k celku
Súpisová hodnota majetku: 900,- Eur

2)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 3597 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Michalovce
Obec: VRBNICA
Katastrálne územie: Vrbnica
Číslo LV: 222
Číslo parcely: 186
Spoluvlastnícky podiel: 1/12 k celku
Súpisová hodnota majetku: 100,- Eur

3)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda, trvale trávne porasty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výmera: 3749 m2, 4866 m2 a 8339 m2, 788 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Michalovce
Obec: VRBNICA
Katastrálne územie: Vrbnica
Číslo LV: 223
Číslo parcely: 623/4, 624/2, 624/16, 624/20
Spoluvlastnícky podiel: 1/36 k celku
Súpisová hodnota majetku: 130,- Eur

4)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: trvale trávne porasty
Výmera: 3326 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Michalovce
Obec: VRBNICA
Katastrálne územie: Vrbnica
Číslo LV: 311
Číslo parcely: 625/13
Spoluvlastnícky podiel: 1/12 k celku
Súpisová hodnota majetku: 30,- Eur

5)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: zastavané plocha a nádvoria, záhrady
Výmera: 316 m2 a 504m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Michalovce
Obec: VYSOKÁ NAD UHROM
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Vysoká nad Uhrom
Číslo LV: 379
Číslo parcely: 4945 a 4946/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/144 k celku
Súpisová hodnota majetku: 100,- Eur

Predaj tohto nehnuteľného majetku uskutočňuje správca spôsobom ako sa predávajú hnuteľné veci, nakoľko ide
o nehnuteľný majetok menšej hodnoty v zmysle § 167n ZKR a § 48 nariadenia vlády č. 45/2017 Z.z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
1. Ponuky záujemcov musia byť predložení priamo správcovi dlžníka na adrese jeho správcovskej kancelárie:
Ing. Peter Duhoň, správca, Učňovská 1, 044 15 Košice - Šaca, do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy, do 14.00 hod.. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať!
2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárie správcu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá
bude označená nasledovným textom: „KONKURZ 26 OdK/43/2018 – NEOTVÁRAŤ“.
3. Ponuka záujemcu musí obsahovať :
a) označenie záujemcu
b) doklad o zaplatení zálohy v rozsahu celej ponúknutej ceny na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN:
SK310200 0000 001329511556, VS: 26432018.
c) výšku navrhovanej kúpnej ceny, najmenej vo výške súpisovej hodnoty
d) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov, ak je záujemca fyzickou osobou.

III. Vyhodnotenie ponúk
1. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny.
2. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zložene zálohy vyhodnotí všetky predložené
ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet ponukového konania.
Víťazom sa stane subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu najmenej však vo výške súpisovej hodnoty a splnil
ostatné podmienky uvedené vo výzve.

IV. Iné skutočnosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Verejné ponukové konanie iniciované správcom dlžníka na speňažovanie majetku dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodníka zákonníka v znení
neskorších predpisov.

V Košiciach , dňa 22.02.2019

Ing. Peter Duhoň
správca

K017935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferčák Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 1031 / 15, 040 11 Košice-Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/200/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/200/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1763, správca dlžníka Ondrej Ferčák, narodený:
09.12.1976, bytom: Krčméryho 1031/15, 040 11 Košice (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K017936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Miko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kecerovské Pekľany 131, 044 47 Kecerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/77/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/77/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Stanislav Miko, narodený: 06.01.1971, bytom: Kecerovské Pekľany 131,
044 47 Kecerovce, Slovenská republika, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I, pod sp. zn.
26OdK/77/2019, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie
správcu od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do správcovského spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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si odporúčame vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu: pravo.lukac@gmail.com.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K017937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačo Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 305 / 11, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/70/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/70/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo vyššie označenej konkurznej veci podľa § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamujem účastníkom
konania, ich zástupcom a ďalším oprávneným osobám, že môžu nahliadať do správcovského spisu vedeného vo
vyššie uvedenej veci, na vyššie uvedenej adrese kancelárie správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín od 10.00 hod do 16.00 hod. Plánovaný termín nahliadnutia do spisu prosím vopred
oznámte.

Kontakty: 0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

Správca JUDr. Michael Medviď

K017938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Miko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kecerovské Pekľany 131, 044 47 Kecerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/77/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/77/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Stanislav Miko, narodený: 06.01.1971, bytom: Kecerovské Pekľany 131,
044 47 Kecerovce, Slovenská republika, týmto v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške
350,-- EUR a najviac vo výške 10 000,-- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK02 8330 0000 0027 0139 1760, BIC: FIOZSKBAXXX. Kauciu je veriteľ popierajúci
pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia
suvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K017939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Dandašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 144/98, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 OdK/56/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.
1346/2000 z 29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“)Mária Dandašová, nar. 04.01.1964, bytom Hlavná 144/98, 076 16 Zemplínska Nová Ves, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 26 OdK /56/2019 zo dňa 08.02.2019 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Košice I No. 26 OdK/56/2019 dated 08rd of February 2019 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor – Mária Dandašová, nar. 04.01.1964, bytom Hlavná 144/98, 076 16
Zemplínska Nová Ves.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 32/2019 dňa 14.02.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial Bulletin no. 32/2019 on 14th of
February 2019. The bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia
Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 04151, Košice, Slovenská republika k číslu konania 26 OdK/56/2019 a v
jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty, Učňovská 1, 04015,
Košice, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa
uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom,
ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce
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údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy an and Restructuralization Act (hereinafteronly„the
BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Kosice I ( District Court
Kosice I ), Sturova 29, 041 51, Kosice, Slovak Republic, to the No. 26 OdK /56/2019 and in one originals to
the bankruptcy trustee to the address Ing. Peter Duhoň, spravca, Učňovská 1, 04015, Kosice, Slovak
republic.
Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a
datované sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be
not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the
application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period
elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of
the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat
is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not
listed in the debtor's list of commitments.

Ing. Peter Duhoň, správca

K017940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačo Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 305 / 11, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/70/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/70/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem veriteľom číslo bankového účtu pre potreby popierania
pohľadávok
IBAN: SK69 1100 0000 0029 3227 4924
Jedná sa o správcovský účet vedený v Tatra banka, a.s. na vedený na meno Správca JUDr. Michael Medviď.

Správca JUDr. Michael Medviď, 0918530350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

K017941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Dandašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 144/98, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Dandašová, nar. 04.01.1964, bytom Hlavná 144/98,
076 16 Zemplínska Nová Ves, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 08.02.2019, č.k. 26
OdK/56/2019 v zmysle § 32 ods 7 písm. b) týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popieranie pohľadávok , pričom každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená kaucia vo výške 350,- € na číslo účtu : SK31 0200 0000 0013 2951 1556 vedený vo VÚB a.s.,
variabilný symbol : číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre príjmateľa : označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu.
Ing. Peter Duhoň, správca

K017942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Dandašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 144/98, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 OdK/56/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Dandašová, nar. 04.01.1964, bytom Hlavná 144/98,
076 16 Zemplínska Nová Ves, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 08.02.2019, č.k. 26
OdK/56/2019 týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie správcu na ulici Učňovská 1 v Košiciach-Šaci je verejne
dostupná na doručovanie písomnosti určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v čase od
9,00 hod do 15,00 hod v pracovných dňoch. Prípadne telefonicky na čísle 0917 653 986. Ing. Peter Duhoň,
správca

K017943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Liana Čižmárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hroncova 19/17, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2014 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku
1. Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/50/2014 zo dňa 10.11.2014 v právnej veci navrhovateľa: Mgr.
Liana Čižmárová, nar. 12.10.1975, Hroncova č. 19/17, Košice, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a do
funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Jarmila Zvarová, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. 1375, so
sídlom kancelárie, Nerudova 14 040 01 Košice.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu bol v Obchodnom vestníku č. 245/2014 zverejnený súpis
oddelenej podstaty: nehnuteľnosť, parcela registra „C“ evidovaná na LV č. 1175, okres Poprad, obec Gerlachov,
kú. Gerlachov, parc.číslo 669/441, druh pozemku ostatné plochy o výmere 492 m². V Obchodnom vestníku č.
10/2015 zo dňa 16.1.2015, bolo zverejnené oznámenie o preradení súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
druhej. K predmetnému nehnuteľnému majetku bol zriadené záložné právo v prospech veriteľa Daňový úrad
Prešov. Zabezpečený veriteľ si v 45-dňovej lehote od vyhlásenia konkurzu neprihlásil svoju zabezpečenú
pohľadávku, z tohto dôvodu sa na zabezpečovacie právo neprihliadalo a dňa 7.1.2015 došlo k preradeniu vyššie
špecifikovaného majetku do všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu bol v Obchodnom vestníku č. 90/2018 zverejnené doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
·
·

Peňažné prostriedky na účte – preddavok z návrhu na vyhlásenie konkurzu 663,88 Eur
Zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie 03/2015-03/2018 vo výške 2 310,- Eur

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 1175, kú. Gerlachov, bola v BSM. Dňa 25.5.2015 bol podaný Návrh na
vyporiadanie BSM zo dňa 30.4.2015. Rozsudkom Okresného súdu v Poprade zo dňa 28.2.2018, ktorý sa stal
právoplatný dňa 30.3.2018, sp.zn. 10C/265/2015 došlo k vyporiadaniu BSM a uvedená nehnuteľnosť bol
prikázaná do výlučného vlastníctva úpadcu a zároveň bola úpadcovi uložená povinnosť zaplatiť odporcovi
polovicu z výťažku dosiahnutého speňažením nehnuteľného majetku v lehote do 30 dní od prijatia kúpnej ceny.
V zmysle pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 13.8.2018 sa dňa 7.9.2018 uskutočnila dražba nehnuteľného majetku.
Dražbu uskutočnila Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 36 583 936
1. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty špecifikovanej v bode 1.
·
·
·

Peňažné prostriedky na účte: 663,88 €
Zrážky zo mzdy úpadcu: 2 310,- €
Príjem zo speňaženia nehnuteľnosti: 14 974,51 €

Rozvrhu výťažku predstavuje sumu 17 948,39 €.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
· Paušálna odmena správcu priznaná OS Košice, č.k. 26K/50/2014 zo dňa
27.3.2015...................................................................................................................663,88 €
· Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podľa ust. § 20 ods. 1 písm. vyhlášky č. 665/2005
Z.z............................................................................................................1946,69 €
· Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podľa ust. § 20 ods. 2 písm. vyhlášky č. 665/2005
Z.z................................................................................................................23,10 €
· Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24 písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z.z. od
03/2017 -10/2018...........................................................................600,00 €
· Vyporiadanie BSM ½ kúpnej ceny dosiahnutej vydražením, rozsudok OS Poprad zo dňa 28.2.2018, sp.zn.
10C/265/2015..............................................................................7487,26 €
1. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
· Poštovné......................................................................................................................18,05 €
· Poplatky za vedenie bank.účtu...................................................................................280,12 €
· Súdny poplatok 1,2% z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu..........................215,38 €
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 6 713,91 €
·
·

Príjem do podstaty z výťažku..................................................................................17 948,39 €
Náklady konkurzu....................................................................................................11 234,48 €

Spolu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov.....................................6 713,91 €
1. Konečný rozvrh výťažku
Po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate sa zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených
veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
P.č. Veriteľ
1.
2.
3.

Prihlásená
pohľadávka v €
Mesto Košice
56,43
Podtatranská vodárenská prevádzková 12 985,11
spoločnosť a.s.
Stredoslovenská energetika a.s.
3 483,83

Dátum
prihlásenia
28.11.2014
15.12.2014

Zistená
pohľadávka v €
56,43
12 985,11

% podiel uspokojenia Suma v €
veriteľa
0,04 %
2,69
9,98 %
670,05

18.12.2014

3 483,83

2,68 %
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4.
5.
6.
7.
8.

FEGA FROST s.r.o.
Práčovňa a čistiareň Tatry s.r.o.
Quantum Credit a.s.
LINEA investičné družstvo
LINEA investičné družstvo
SPOLU

Konkurzy a reštrukturalizácie
3 945,19
9 571,25
377,08
89 585,29
10 067,78
130 071,96

23.01.2015
17.03.2015
21.04.2016
05.02.2018
22.09.2018

3 945,19
9 571,25
377,08
89 585,29
10 067,78

Deň vydania: 27.02.2019
3,04 %
7,36 %
0,29 %
68,87 %
7,74 %
100 %

204,10
494,14
19,47
4 623,87
519,66
6 713,91

V Košiciach 28.01.2019
v. r. JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K017944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/475/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/475/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Ondrej Balog, narodený: 15.04.1973, bytom:
Hrebendova 1, 040 11 Košice, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že postupom podľa §
166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok podliehajúci konkurzu. Na základe uvedeného konštatuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz
sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Ondrej Balog, narodený: 15.04.1973,
bytom: Hrebendova 1, 040 11 Košice, zrušuje.
JUDr.Erika Šimová, správca

K017945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlišinová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 9, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/392/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/392/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michael Medviď - správca
so sídlom, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S1566, tel.:
0918 530 350, email: medvid@medvid.sk, www.medvid.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca konkurznej podstaty úpadcu:
Anna Pavlišinová, nar. 25.10.1983, bytom: Benadova 9, 040 01 Košice
v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/392/2018

vyhotovil som nasledovný

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 13.11.2018

Súpisová zložka č. 2
Náušnice z bieleho zlata o hmotnosti 1,639g
Súpisová hodnota 45,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania do súpisu: 11.1.2019

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 3
Peňažná hotovosť úpadcu 100,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Ďeň zapísania 11.1.2019

Košice, dňa 15.1.2019

Správca JUDr. Michael Medviď
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K017946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlišinová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 9, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/392/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/392/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
na odpredaj súpisovej zložky majetku v konkurznom konaní

JUDr. Michael Medviď - správca
so sídlom, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S1566, tel.:
0918 530 350, email: medvid@medvid.sk, www.medvid.sk
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Anna Pavlišinová, nar. 25.10.1983, bytom: Benadova 9, 040 01 Košice
v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/392/2018
vyhlasujem v zmysle §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
ponukové konanie na odpredaj majetku úpadcu zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
Náušnice z bieleho zlata o hmotnosti 1,639g
Súpisová hodnota 45,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania do súpisu: 11.1.2019

a teda vyzývam záujemcov o nadobudnutie tohto majetku na predkladanie ponúk za nasledovných pomienok:
1. Prihliada sa len na tie písomné ponuky, ktoré boli doručené správcovi osobne, poštou, na adresu:
Správca JUDr. Michael Medviď, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, alebo emailom na medvid@medvid.sk
a to v lehote 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť a
na ponuky doručené po lehote sa neprihliada. Písomná ponuka musí obsahovať kto ponuku robí v
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo alebo email a akú kúpnu cenu
záujemca o kúpu súpisovej zložky č. 2 ponúka.
2. Prihliada sa len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na správcovský účet: vedený v Tatrabanka, a.s. IBAN: SK69 1100 0000 0029 3227 4924 a to
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Do správy uvedte meno záujemcu ktorý urobil
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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písomnú ponuku.
3. V ponukovom konaní je stanovená minimálna ponuka a to nie menej ako 10,- Eur a rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.

Záujemcovia môžu súpisovú zložku ohliadnuť, môžu sa informovať u správcu na tel. čísle 0918 530 350, alebo
emailom na medvid@medvid.sk. Foto a info zašlem na požiadanie emailom.

Košice, dňa 24.02.2019

JUDr. Michael Medviď - správca

K017947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tolvaj Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 238/4 3, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/530/2018 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/530/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Tolvaj, narodený: 17.05.1973, bytom: Jarná 185/3, 076 43 Čierna nad
Tisou (ďalej len „Dlžník“), týmto oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má
majetok podliehajúci konkurzu.
Dlžník je vlastníkom bytu č. 19 v bytovom dome so súp.č. 185 na parc. Č. 83/4, v k.ú. Čierna nad Tisou, LV č.
501 v podiele 1/1, ako aj podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytu v podiele 8507/309278. Hodnota
bytu je 14000 EUR.
Správca zistil, že uvedený majetok tvorí konkurznú podstatu v konkurze 30OdK/106/2018 vyhlásený na majetok
dlžníka Aneta Tolvajová, Jarná 185/3, 076 43 Čierna nad Tisou, dňa 17.05.2018.

V zmysle ust. § 167i ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
„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. V prípade stretu viacerých konkurzov rozhoduje poradie
podania návrhov na vyhlásenie konkurzu.“

V zmysle ust. § 167i ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
„Do konkurzu, v ktorom do konkurznej podstaty patrí majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, má právo prihlásiť sa každý veriteľ, ktorý by mal právo byť uspokojený z majetku v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov. Ak súd na návrh dotknutého veriteľa podaným voči správcovi neurčí inak,
nezabezpečení veritelia sa z konkurznej podstaty uspokoja pomerne; pri rozhodovaní o prípadnom inom
uspokojení dotknutých nezabezpečených veriteľov súd vychádza z ustanovení Občianskeho zákonníka.“
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V zmysle ust. § 167i ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
„Ak do konkurznej podstaty patrí obydlie dlžníka, ktoré je v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
správca vydá nepostihnuteľnú hodnotu druhého bezpodielového spoluvlastníka druhému bezpodielovému
spoluvlastníkovi. Ustanovenia § 167o ods. 3 až 5 sa použijú rovnako.“

Nakoľko uvedený majetok je zapísaný v súpise oddelenej podstaty a tvorí majetok iného dlžníka, na ktorého
majetok bol vyhlásený konkurz skôr, tento majetok správca nezapíše do súpisu konkurznej podstaty. Dlžník
pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v zákonnej výške.

Iný majetok dlžníka správca nezistil.

Podľa § 166i ods. 2 ZoKR iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto
šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Vyzývam týmto veriteľov, aby svoje podnety na šetrenie majetku dlžníka predložili správcovi do 7 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu.
JUDr.Erika Šimová, správca

K017948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toplanská Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 11/480, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/67/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/67/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Helena Toplanská, nar. 01.09.1972, bytom: Školská
480/11, 044 17 Čečejovce, podnikajúca pod obchodným menom Helena Toplanská, s miestom podnikania
Školská 480/11, 044 17 Čečejovce, IČO: 46 074 848 týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod
sp. zn. 26OdK/67/2019 S1734 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom
mieste podľa dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

Mgr. Richard Žolna
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Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734

K017949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toplanská Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 11/480, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/67/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/67/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca Helena Toplanská, nar.
01.09.1972, bytom: Školská 480/11, 044 17 Čečejovce, podnikajúca pod obchodným menom Helena Toplanská,
s miestom podnikania Školská 480/11, 044 17 Čečejovce, IČO: 46 074 848 podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu pre popieranie
pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Helena Toplanska, kaucia popretia pohladavky 26OdK/67/2019

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive,
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 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 kauciu skladať. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia, kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. Richard Žolna, správca

K017950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toplanská Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 11/480, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
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Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/67/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/67/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca konkurznej podstaty úpadcu
Helena Toplanská, nar. 01.09.1972, bytom: Školská 480/11, 044 17 Čečejovce, podnikajúca pod obchodným
menom Helena Toplanská, s miestom podnikania Školská 480/11, 044 17 Čečejovce, IČO: 46 074 848 (ďalej len
„Úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/67/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
22.02.2019. Dňom 25.02.2019 je vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Helena Toplanska, born 1st of September 1972, adress: Skolska 480/11, 044 17 Cecejovce,
Slovak republic trading under a business name Helena Toplanska, place of business: Skolska 480/11, 044 17
Cecejovce, Slovak republic, ID: 46 074 848 (hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with
the resolution of the District Court Kosice I, No. 26OdK/67/2019 bankruptcy was declared on the Bankruptcy
estate. This resolution of the District Court Kosice I was published on 22th of February 2019. Bankruptcy is
declared on 25th of February 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. RichardŽolna,
Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Richard Zolna, Pri
Pracharni 7, 040 11 Kosice, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
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domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Richard Žolna, správca úpadcu /the bankruptcy trustee
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K017951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Vincent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinova 763 / 14, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/162/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/162/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 30OdK/162/2018 zo dňa 10.07.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 135/2018 dňa 16.07.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Vincent Horváth, nar. 24.02.1950,
Dvorkinova 763/14, 040 22 Košice – Dargovských Hrdinov, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda
Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.07.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 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.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Vincent Horváth, nar.
24.02.1950, Dvorkinova 763/14, 040 22 Košice – Dargovských Hrdinov z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 25.02.2019

Mgr. Richard Žolna, správca

K017952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobias Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Park Angelinum 1129 / 14, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/148/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/148/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 30OdK/148/2018 zo dňa 26.06.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 126/2018 dňa 02.07.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Dobias, nar. 26.06.1956, Park
Angelinum 1129/14, 040 01 Košice – Staré Mesto, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu,
č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 03.07.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 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.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ľubomír Dobias, nar.
26.06.1956, Park Angelinum 1129/14, 040 01 Košice – Staré Mesto z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 25.02.2019

Mgr. Richard Žolna, správca

K017953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cima Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaltská 773 / 27, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/20/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/20/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 30OdK/20/2019 zo dňa 30.01.2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 25/2019 dňa 05.02.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Juraj Cima, nar. 13.12.1978, bytom:
Jaltská 27, 040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Cima – Lukas & Ela, s miestom podnikania
Jaltská 773/27, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO: 47 846 640, a ustanovil do funkcie správcu podstaty
Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
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Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetek je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 25.02.2019
Mgr. Richard Žolna, správca

K017954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toplanská Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 11/480, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/67/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/67/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 26OdK/67/2019 zo dňa 18.02.2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 38/2019 dňa 22.02.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Helena Toplanská, nar. 01.09.1972,
bytom: Školská 480/11, 044 17 Čečejovce, podnikajúca pod obchodným menom Helena Toplanská, s miestom
podnikania Školská 480/11, 044 17 Čečejovce, IČO: 46 074 848, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr.
Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetek je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 25.02.2019
Mgr. Richard Žolna, správca

K017955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pliška Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/404/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/404/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Ján Pliška, nar. 15.02.1978, bytom: Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné
Remety, podnikajúci pod obchodným menom Ján Pliška, s miestom podnikania Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné
Remety, IČO: 34 833 587, sp. zn.: 32OdK/404/2018 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením v Obchodnom vestníku č.
19/2019 zo dňa 28.01.2019 a to:
pozemok - parc. EKN č. 842/2 zapísaná na LV č. 878 pre k.ú. Remetské Hámre obec
2 Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 413 558 m2
*
pozemok - parc. EKN č. 646/1 zapísaná na LV č. 568 pre k.ú. Remetské Hámre obec
3 Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 812 149 m2
*
pozemok - parc. EKN č. 646/2 zapísaná na LV č. 569 pre k.ú. Remetské Hámre obec
4
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 236 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 646/3 zapísaná na LV č. 569 pre k.ú. Remetské Hámre obec
5
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 2491 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 646/4 zapísaná na LV č. 569 pre k.ú. Remetské Hámre obec
6
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 264 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 646/5 zapísaná na LV č. 569 pre k.ú. Remetské Hámre obec
7
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 14 391 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 646/6 zapísaná na LV č. 830 pre k.ú. Remetské Hámre obec
8
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 10 314 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 841/2 zapísaná na LV č. 812 pre k.ú. Remetské Hámre obec
9
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 331 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 841/3 zapísaná na LV č. 812 pre k.ú. Remetské Hámre obec
10
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 300 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 841/4 zapísaná na LV č. 812 pre k.ú. Remetské Hámre obec
11
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 114 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 841/5 zapísaná na LV č. 812 pre k.ú. Remetské Hámre obec
12
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 344 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 841/6 zapísaná na LV č. 812 pre k.ú. Remetské Hámre obec
13
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 278 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 842/3 zapísaná na LV č. 812 pre k.ú. Remetské Hámre obec
14
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 1807 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 842/4 zapísaná na LV č. 812 pre k.ú. Remetské Hámre obec
15
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 5361 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 735/28 zapísaná na LV č. 650 pre k.ú. Remetské Hámre obec
16
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 35 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 735/29 zapísaná na LV č. 650 pre k.ú. Remetské Hámre obec
17
Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 32 m2 *
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pozemok - parc. EKN č. 841/1 zapísaná na LV č. 879 pre k.ú. Remetské Hámre obec
839,70
18 Remetské Hámre okres Sobrance druh pozemku - lesný pozemok o výmere 471 911 m2
EUR 50\16860
€
*

07/11/18

§ 167h ods.
1 ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
* Hodnota pozemkov určená výpočtom aj na základe Prílohy č. 1 k zák. č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č.
465/2008 Z. z.

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V II. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci oddelenú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v II. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných vecí
v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 75 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 1 781.54,- Eur (slovom jedentisíc sedemstoosemdesiatjeden
eur 54 centov).
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 32OdK/404/2018-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB_PODST_RH(II)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží fotokópiu
preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca bude kontaktovať iba úspešného záujemcu.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
11. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
15. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.
Pozn.:
·

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

Mgr. Richard Žolna, správca

K017956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pliška Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/404/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/404/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Ján Pliška, nar. 15.02.1978, bytom: Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné
Remety, podnikajúci pod obchodným menom Ján Pliška, s miestom podnikania Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné
Remety, IČO: 34 833 587, sp. zn.: 32OdK/404/2018 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením v Obchodnom vestníku č.
19/2019 zo dňa 28.01.2019 a to:
pozemok - parc. EKN č. 177/3 zapísaná na LV č. 551 pre k.ú. Vyšná Rybnica obec Vyšná Rybnica
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 16 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 124 zapísaná na LV č. 374 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
19
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 2332 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 177/1 zapísaná na LV č. 374 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
20
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 5243 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 177/2 zapísaná na LV č. 374 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
21
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 68 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 248/1 zapísaná na LV č. 374 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
22
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 2580 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 248/2 zapísaná na LV č. 374 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
23
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 799 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 325/1 zapísaná na LV č. 374 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
24
okres Sobrance druh pozemku - trvalý trávny porast o výmere 243 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 325/2 zapísaná na LV č. 374 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
25
okres Sobrance druh pozemku - trvalý trávny porast o výmere 563 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 325/3 zapísaná na LV č. 374 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
26
okres Sobrance druh pozemku - trvalý trávny porast o výmere 439 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 296/1 zapísaná na LV č. 373 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
27
okres Sobrance druh pozemku - trvalý trávny porast o výmere 306 m2 *
1

0,34
§ 167h ods. 1
EUR 2\15 07/11/18
€
ZKR
§ 167h ods.
93,28 € EUR 2\15 07/11/18
1 ZKR
209,72
§ 167h ods.
EUR 2\15 07/11/18
€
1 ZKR
§ 167h ods.
2,72 € EUR 2\15 07/11/18
1 ZKR
103,20
§ 167h ods.
EUR 2\15 07/11/18
€
1 ZKR
§ 167h ods.
31,96 € EUR 2\15 07/11/18
1 ZKR
§ 167h ods.
7,13 € EUR 2\15 07/11/18
1 ZKR
§ 167h ods.
16,51 € EUR 2\15 07/11/18
1 ZKR
§ 167h ods.
12,88 € EUR 2\15 07/11/18
1 ZKR
§ 167h ods.
8,98 € EUR 2\15 07/11/18
1 ZKR
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pozemok - parc. EKN č. 296/2 zapísaná na LV č. 373 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
okres Sobrance druh pozemku - trvalý trávny porast o výmere 71 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 471/1 zapísaná na LV č. 373 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
29
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 3316 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 471/2 zapísaná na LV č. 373 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
30
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 1302 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 516 zapísaná na LV č. 373 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
31
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 2809 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 549 zapísaná na LV č. 373 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
32
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 3172 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 600 zapísaná na LV č. 373 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
33
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 4032 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 391 zapísaná na LV č. 147 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
34
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 2735 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 77 zapísaná na LV č. 144 pre k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety
35
okres Sobrance druh pozemku - orná pôda o výmere 682 m2 *
28

Deň vydania: 27.02.2019
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27,28 €

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
* Hodnota pozemkov určená výpočtom aj na základe Prílohy č. 1 k zák. č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č.
465/2008 Z. z.

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V II. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci oddelenú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v II. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných vecí
v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 75 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 908.04,- Eur (slovom deväťstoosem eur 04 centov).
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 32OdK/404/2018-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB_PODST_VR(II)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží fotokópiu
preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca bude kontaktovať iba úspešného záujemcu.
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10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
11. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
15. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.
Pozn.:
·

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

Mgr. Richard Žolna, správca

K017957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pliška Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/404/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/404/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Ján Pliška, nar. 15.02.1978, bytom: Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné
Remety, podnikajúci pod obchodným menom Ján Pliška, s miestom podnikania Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné
Remety, IČO: 34 833 587, sp. zn.: 32OdK/404/2018 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením v Obchodnom vestníku č.
19/2019 zo dňa 28.01.2019 a to:
36 osobné vozidlo ŠKODA Octavia, VIN: TMBZZZU1X2175567 ŠPZ: SO-927AI, pojazdné

1 600,00 € EUR 1\1 07/11/18 § 167h ods. 1 ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

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

570

Obchodný vestník 41/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.02.2019

1. V II. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci oddelenú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v II. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných vecí
v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 75 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 1 200.00,- Eur (slovom tisícdvesto eur 00 centov).
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 32OdK/404/2018-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB_PODST_SO(II)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží fotokópiu
preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca bude kontaktovať iba úspešného záujemcu.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
11. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
15. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.
Pozn.:
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V zmysle ust. § 167k ods. 2 v spojení s ust. § 167k ods. 4 ZKR speňažením predmetov speňaženia
zanikajú všetky zabezpečovacie práva na nich viaznuce.

Mgr. Richard Žolna, správca

K017958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Troják
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 65, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/432/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/432/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 2.)
Iná majetková hodnota
Popis veci : peňažné prostriedky
Peňažné prostriedky v sume : 112,14 EUR
Mena : EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Súpisová hodnota : 112,14 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu, časť mzdy dlžníka podliehajúca konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 15.02.2019

K017959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Grobarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1. mája 2224/45, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/512/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/512/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 2.)
Iná majetková hodnota
Popis veci : peňažné prostriedky
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Peňažné prostriedky v sume : 91,27 EUR
Mena : EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Súpisová hodnota : 91,27 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu, časť mzdy dlžníka podliehajúca konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 31.01.2019

K017960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 1016 / 12, 040 11 Košice-Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1955
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/54/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/54/2019
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 Jolana Dunová, narodená:
04.10.1955, bytom: Hrebendova 12, 040 11 Košice-Luník IX, týmto oznamuje, že do správcovského spisu
v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 26OdK/54/2019 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 24. 2. 2019

P/J/L k.s.
správca

K017961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamudovská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I 924/58, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/281/2018 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/281/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 1.kole ponukového konania na predaj obchodného podielu úpadcu
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Správca konkurznej podstaty úpadcu: Eva Šamudovská, nar.4.7.1984, bytom Centrum I, 924/58, 079 01 Veľké
Kapušany oznamuje v súlade s ust. § 167q ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlásenie
1.kola ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania: 100% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Eva Šamudovská s.r.o., sídlisko
Centrum I, 924/58, 079 01 Veľké Kapušany, IČO:47539496, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, Odd.Sro, vl.č.34332/V.
Súpisová hodnota majetku je 5.000-€.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o prevod obchodného podielu doručia svoje ponuky písomne v zalepenej obálke s označením
"Ponukové konanie Šamudovská -neotvárať". Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu:Nerudova 6, 040
01 Košice. Lehota na podávanie ponúk je 16 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. V prvom kole ponukového konania správca odmietne všetky ponuky s cenou nižšou ako 50 % súpisovej
hodnoty (minimálna cena). Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom, sa neprihliada.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
- musí obsahovať presné označenie záujemcu o prevod obchodného podielu:
- záujemca - právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra
- záujemca - fyzická osoba, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu živnostenského registra
alebo kópiu osobného dokladu
- musí obsahovať záväzný návrh cenovej ponuky na prevod obchodného podielu v eurách,
- musí byť doručený osobne alebo zaslaný poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením
„ponukové konanie Šamudovská - NEOTVÁRAŤ“ v lehote 16 dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
- záujemca je povinný vykonať úhradu ponúknutej ceny na účet správcu v lehote termínu doručovania obálok s
ponukou podľa Obchodného vestníka na číslo účtu správcu IBAN:SK31 1100 0000 0026 2172 1766.
4. Otváranie obálok a ich vyhodnotenie správca uskutoční v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
5. Správca bez zbytočného odkladu po otvorení obálok spíše úradný záznam, pričom označí víťaznú ponuku a
zároveň oznámi túto skutočnosť víťaznému záujemcovi.
6. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku na kúpu obchodného
podielu.
7. Neúspešnému záujemcovi bude bezodkladne po oznámení stanoviska súdu k vyhodnoteniu víťaznej ponuky
uhradená ponúknutá cena správcom vrátená.
JUDr.Juraj Špirko - správca
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