Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

K027170
Spisová značka: 8OdK/79/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Zuzana Hricková, nar. 15.05.1978, Rubínová 34, 900 46 Most
pri Bratislave, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Hricková, nar. 15.05.1978, Rubínová 34, 900 46 Most
pri Bratislave, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Veterníková, so sídlom Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn.
správcu: S 1192.
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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
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.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 211/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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.

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

1

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 Bratislava I dňa 20.3.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K027171
Spisová značka: 8OdK/78/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Petra Malíková, Záhorie 71, 905 01 Senica, narodený:
18.05.1977, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Petra Malíková, Záhorie 71, 905 01 Senica, narodený:
18.05.1977, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, zn.
správcu: S 289.
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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
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.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 207/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I dňa 20.3.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K027172
Spisová značka: 8OdK/80/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Emil Billa, Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, narodený:
26.05.1968, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emil Billa, Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, narodený:
26.05.1968, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava.
II.
1259.

Ustanovuje správcu: Ing. Miroslav Kapolka, so sídlom Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S

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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 205/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K027173
Spisová značka: 2K/39/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Silný, nar. 31. 07.
1956, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 326/37, správcom ktorého je JUDr. Jana Živická, so
sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Milan Silný, nar. 31. 07. 1956, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, Dukelských
hrdinov 326/37 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K027174
Spisová značka: 2K/16/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
Elena Malachová, nar. 04.
05. 1961, bytom Píla 104, 985 53 Mýtna, takto
rozhodol
O d v o l á v a Licitor Recovery k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 3 z funkcie správcu
konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K027175
Spisová značka: 2K/40/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Ján Jombík, nar. 29. 09. 1975,
bytom 990 01 Veľký Krtíš, Novohradská 32, takto
rozhodol
O d v o l á v a Ing. Jozefa Oravca, so sídlom kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10 z funkcie
správcu konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K027176
Spisová značka: 2K/12/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roman Hanes, nar. 13. 02.
1965, bytom 974 01 Banská Bystrica, Horná 3915/89, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Viera
Cibulová, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 70/36, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Roman Hanes, nar. 13. 02. 1965, bytom
974 01 Banská Bystrica,
Horná 3915/89 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K027177
Spisová značka: 2K/2/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka CEL Group s.r.o., so sídlom
979 01 Rimavská Sobota, Sama Tomášika 405/19, IČO:
36 642 550, takto
rozhodol
O d v o l á v a Slovenskú správcovskú a reštrukturalizačnú, k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
Horná 23 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K027178
Spisová značka: 2K/11/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Ing. Ján Vágner, nar. 27. 07.
1956, bytom 976 62 Brusno, Pohronský Bukovec 19, takto
rozhodol
O d v o l á v a Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189 z funkcie
správcu konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K027179
Spisová značka: 2R/8/2015
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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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, správcom ktorého je JUDr. Juraj
Rybár, so sídlom kancelária Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
Cod SPV 3, s.r.o., so sídlom Za Humnami 3666/44, 949 01 Nitra, IČO: 52 021 611 na vstup do konkurzného konania,
takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Cod SPV 3, s.r.o., so sídlom Za Humnami 3666/44, 949 01 Nitra, IČO: 52 021
611 do konkurzného konania namiesto pôvodného zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s.,
so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 141 pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 89 vo výške 3 409 305,29 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. 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 ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.03.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K027180
Spisová značka: 2R/8/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 2R 8/2015 - 6454 zo dňa 25. 02. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Bridgeport s.r.o., so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 44 868 944 do konkurzného konania
namiesto pôvodného zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska
republika, FN 34924a pri časti pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 367 vo výške 400 000
Eur v konkurznom konaní úpadcu - V A V invest, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 615 325. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 03. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K027181
Spisová značka: 4OdK/87/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ružena Záslavová, nar. 25.
11. 1961, trvale bytom Unionka 8805/76, 960 01 Zvolen, ktorého správcom konkurznej podstaty je Slovenská
správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
značka správcu: S1240, o návrhu správcu, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konanie o návrhu správcu zo dňa 08. 03. 2019, súdu doručeného dňa 13. 03. 2019 na určenie,
či sa prihliada na podanie veriteľa TELERVIS PLUS a.s., Staré Grúnty 3311/7, 984 04 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 717 769 ako na prihlášku 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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K027182
Spisová značka: 5OdK/297/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Ruszó, nar. 26. 02. 1973, trvale bytom
Rakytník 48, 980 21 Bátka, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
21 Bátka.
II.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Ruszó, nar. 26. 02. 1973, trvale bytom Rakytník 48, 980
Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1922.
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.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

16

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027183
Spisová značka: 5OdK/299/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Kováčová, nar. 02. 08. 1981, trvale bytom
Haličská 218/4A, 985 56 Tomášovce, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Kováčová, nar. 02. 08. 1981, trvale bytom Haličská
218/4A, 985 56 Tomášovce.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Advisors k.s., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46
570 675, značka správcu S1590.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027184
Spisová značka: 5OdK/296/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Malatincová, nar. 12. 06. 1979, trvale
bytom M. R. Štefánika 457/23, 985 11 Halič, obchodné meno: Andrea Malatincová, miesto podnikania: Wartberg an
der Krems 70, 455 20 Penzendorf, Rakúsko, IČO: Ge10-612-2009, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Malatincová, nar. 12. 06. 1979, trvale bytom M. R.
Štefánika 457/23, 985 11 Halič, obchodné meno: Andrea Malatincová, miesto podnikania: Wartberg an der Krems 70,
455 20 Penzendorf, Rakúsko, IČO: Ge10-612-2009.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S514.

Ustanovuje správcu: JUDr. Ján Čipka, so sídlom Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, značka správcu

IV.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027185
Spisová značka: 5OdK/290/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Kuchár, nar. 13. 07. 1974, trvale bytom
Zolnianska 3060/65, 960 01 Zvolen, korešpondenčná adresa: Sokolská 107, 960 01 Zvolen, zastúpený: Centrum
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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Kuchár, nar. 13. 07. 1974, trvale bytom Zolnianska
3060/65, 960 01 Zvolen, korešpondenčná adresa: Sokolská 107, 960 01 Zvolen.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Insolvency services, k. s., so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 50 972 596,
značka správcu S1856.
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
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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.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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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 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027186
Spisová značka: 5OdK/292/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gejza Vilhan, nar. 11. 04. 1969, trvale bytom
mesto Lučenec, 984 01 Lučenec, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gejza Vilhan, nar. 11. 04. 1969, trvale bytom mesto Lučenec,
984 01 Lučenec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Konkurzný správca, k. s., so sídlom Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 746 762, značka správcu S1189.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
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
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Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K027187
Spisová značka: 5OdK/293/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Magdaléna Strelníková, nar. 17. 01. 1961, trvale
bytom Malinovského 144/16, 980 55 Klenovec, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna Strelníková, nar. 17. 01. 1961, trvale bytom
Malinovského 144/16, 980 55 Klenovec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom Námestie Matice Slovenskej 23/45, 965 01 Žiar
nad Hronom, značka správcu S1650.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027188
Spisová značka: 5OdK/294/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Danko, nar. 19. 08. 1982, trvale bytom
Horná Mičiná 96, 974 01 Horná Mičiná, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Danko, nar. 19. 08. 1982, trvale bytom Horná Mičiná 96,
974 01 Horná Mičiná.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ustanovuje správcu: JUDr. Miloš Levrinc, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, 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.
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.
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V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027189
Spisová značka: 5OdK/269/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Výbochová, nar. 29. 07. 1969, trvale
bytom Fraňa Kráľa 872/43, 966 81 Žarnovica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Výbochová, nar. 29. 07. 1969, trvale bytom Fraňa Kráľa
872/43, 966 81 Žarnovica.
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
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.
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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.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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
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preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027190
Spisová značka: 5OdK/271/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dominika Feszlerová, nar. 27. 04. 1990, trvale
bytom Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dominika Feszlerová, nar. 27. 04. 1990, trvale bytom Žiar nad
Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jana Živická, so sídlom Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1777
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

38

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027191
Spisová značka: 5OdK/272/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Ciglian, nar. 16. 11. 1979, trvale bytom
Janovské 92, 966 53 Hronský Beňadik, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Ciglian, nar. 16. 11. 1979, trvale bytom Janovské 92,
966 53 Hronský Beňadik.
II.
III.
S1337.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
Ustanovuje správcu: JUDr. Viera Cibulová, so sídlom Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, 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.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky 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
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.
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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.
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 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027192
Spisová značka: 5OdK/273/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erik Lach, nar. 22. 02. 1984, trvale bytom Mesto
Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa: Hviezdoslavova 1/121, 965 01 Žiar nad
Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Erik Lach, s miestom podnikania: Hviezdoslavova 274/1, 965 01 Žiar
nad Hronom, IČO: 43 340 407, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erik Lach, nar. 22. 02. 1984, trvale bytom Mesto Žiar nad
Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa: Hviezdoslavova 1/121, 965 01 Žiar nad Hronom,
podnikajúci pod obchodným menom: Erik Lach, s miestom podnikania: Hviezdoslavova 274/1, 965 01 Žiar nad
Hronom, IČO: 43 340 407.
II.
III.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
Ustanovuje správcu: JUDr. Mário Keleti, so sídlom Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S1241.

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"),
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b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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
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a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027193
Spisová značka: 5OdK/274/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľudmila Karásková, nar. 19. 10. 1971, trvale
bytom Janova lehota 95, 966 24 Janova Lehota, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľudmila Karásková, nar. 19. 10. 1971, trvale bytom Janova
lehota 95, 966 24 Janova Lehota.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Pavel Vrška, so sídlom M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš , značka
správcu S515.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
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f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
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i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027194
Spisová značka: 5OdK/275/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Hladký, nar. 25. 07. 1989, trvale bytom
Mesto Banská Štiavnica, 969 01 Banská Štiavnica, korešpondenčná adresa: L. Svobodu 9, 969 01 Banská Štiavnica,
zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária
Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Hladký, nar. 25. 07. 1989, trvale bytom Mesto Banská
Štiavnica, 969 01 Banská Štiavnica, korešpondenčná adresa: L. Svobodu 9, 969 01 Banská Štiavnica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Licitor recovery k.s., so sídlom Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45
393 486, značka správcu S1388.
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
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predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
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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.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027195
Spisová značka: 5OdK/276/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kristína Didiová, nar. 02. 02. 1973, trvale bytom
Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Kristína Didiová, nar. 02. 02. 1973, trvale bytom Šobov 1407/7,
969 01 Banská Štiavnica.
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.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027196
Spisová značka: 5OdK/277/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Mlynčok, nar. 30. 10. 1990, trvale bytom
mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa: A. Kmeťa 19/13, 965 01 Žiar nad
Hronom, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841,
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Kancelária Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Mlynčok, nar. 30. 10. 1990, trvale bytom mesto Žiar nad
Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa: A. Kmeťa 19/13, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Janka Dobrocká MBA, so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, značka
správcu S1502.
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
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pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027197
Spisová značka: 5OdK/278/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vanda Zapalačová, nar. 13. 12. 1981, trvale
bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, na korešpondenčnej adrese Šalgotarjánska 4, 974 04
Banská Bystrica, zastúpený: Centrum 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,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vanda Zapalačová, nar. 13. 12. 1981, trvale bytom mesto
Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, na korešpondenčnej adrese Šalgotarjánska 4, 974 04 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LP Recovery, k.s., so sídlom Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51
938 863, značka správcu S1930.
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.
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V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
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
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d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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
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svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027198
Spisová značka: 5OdK/279/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcel Puška, nar. 25. 04. 1982, trvale bytom
Švermova 15/30, 976 45 Hronec, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcel Puška, nar. 25. 04. 1982, trvale bytom Švermova 15/30,
976 45 Hronec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Jozef Oravec, so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica,
značka správcu S1157.
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:
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Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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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.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027199
Spisová značka: 5OdK/280/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Klibániová, nar. 11. 03. 1965, trvale
bytom SNP 163/31, 976 97 Nemecká, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Renáta Klibániová, nar. 11. 03. 1965, trvale bytom SNP 163/31,
976 97 Nemecká.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Tehelná 189, 960 01 Zvolen,
IČO: 45 462 801, značka správcu S1433.
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.
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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
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027200
Spisová značka: 5OdK/281/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Korim, nar. 10. 05. 1988, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pribinova 1426/178, 960 01 Zvolen, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Richard Korim, nar. 10. 05. 1988, trvale bytom Pribinova
1426/178, 960 01 Zvolen.
II.
III.
S1545.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
Ustanovuje správcu: Mgr. Dana Žlnková, so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027201
Spisová značka: 5OdK/282/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Horvat, nar. 26. 11. 1988, trvale bytom
Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská
Bystrica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841,
Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ondrej Horvat, nar. 26. 11. 1988, trvale bytom Mesto Banská
Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom Budovateľská 12, 962 23 Očová, značka
správcu S1845.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 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
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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.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027202
Spisová značka: 5OdK/283/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Neuschlová, nar. 22. 02. 1970, trvale bytom
Krivánska 6142/7, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta Neuschlová, nar. 22. 02. 1970, trvale bytom Krivánska
6142/7, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Pavel Vrška, so sídlom M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka
správcu S1255.
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
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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.
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
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§ 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,
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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027203
Spisová značka: 5OdK/284/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Kuchár, nar. 08. 03. 1954, trvale bytom
Zolnianska 3060/65, 962 21 Zolná, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Kuchár, nar. 08. 03. 1954, trvale bytom Zolnianska
3060/65, 962 21 Zolná.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Jozef Žitník, so sídlom Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1196.
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).
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027204
Spisová značka: 5OdK/285/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslava Ferkovičová, nar. 10. 07. 1988, trvale
bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Topoľova 6, 974 01 Banská
Bystrica - Kostiviarska, zastúpený: Centrum 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,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslava Ferkovičová, nar. 10. 07. 1988, trvale bytom mesto
Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Topoľova 6, 974 01 Banská Bystrica Kostiviarska.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom Martina Rázusa
146/23, 984 01 Lučenec, IČO: 47 255 561, značka správcu S1736.
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.
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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 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
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.
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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.
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 25.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027205
Spisová značka: 5OdK/286/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Giertlová, nar. 26. 10. 1987, trvale bytom
Štvrť Ladislava Novomeského 1234/19, 977 01 Brezno, korešpondenčná adresa: Podhrádok 340, 976 63 Predajná,
zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Giertlová, nar. 26. 10. 1987, trvale bytom Štvrť Ladislava
Novomeského 1234/19, 977 01 Brezno, korešpondenčná adresa: Podhrádok 340, 976 63 Predajná.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Perdík, so sídlom K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota,
značka správcu S1847.
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
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neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
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na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027206
Spisová značka: 5OdK/287/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Berky, nar. 06. 07. 1991, trvale bytom
Cementárenská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Rastislav Berky, nar. 06. 07. 1991, trvale bytom Cementárenská
cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Katarína Milanská, so sídlom Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, značka
správcu S1432.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
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f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
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zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027207
Spisová značka: 5OdK/288/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Lamper, nar. 08. 01. 1962, trvale bytom J.
J. Kmeťa 133/67, 976 55 Ľubietová, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Lamper, s miestom podnikania: J.
Kmeťa 133/67, 976 55 Ľubietová, IČO: 22 718 451, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Lamper, nar. 08. 01. 1962, trvale bytom J. J. Kmeťa
133/67, 976 55 Ľubietová, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Lamper, s miestom podnikania: J. Kmeťa
133/67, 976 55 Ľubietová, IČO: 22 718 451.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1823.
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
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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

85

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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.
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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 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027208
Spisová značka: 5OdK/289/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Kováčová, nar. 03. 02. 1975, trvale bytom
A. Hlinku 67, 960 01 Zvolen, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Kováčová, nar. 03. 02. 1975, trvale bytom A. Hlinku 67,
960 01 Zvolen.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 866 555 značka správcu S1405.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
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K027209
Spisová značka: 5K/6/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa AGROSTAV a.s., so sídlom Sládkovičova 92, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 31 573 584, v konaní zastúpený Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., so sídlom J.
Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 867 519, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
ALIANCIA, s.r.o., IČO: 31 619 355, so sídlom Žltý piesok 4, 974 01 Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 2339/S, ktorého predbežným správcom je Ing. Mgr.
Miroslav Šperka LL. M., so sídlom kancelárie F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1541, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka ALIANCIA, s.r.o., IČO: 31 619 355, so sídlom
Žltý piesok 4, 974 01 Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu a to
písomne v troch (3) vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) § 363 CSP.
Odvolanie podľa § 365 ods. 1 CSP, možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.03.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K027210
Spisová značka: 32OdK/128/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Matúš Štefanko, narodený: 16.03.1992, bytom: SNP 3758/96,
075 01 Trebišov, 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: Matúš Štefanko, narodený: 16.03.1992, bytom: SNP 3758/96,
075 01 Trebišov.
II.
Zbavuje dlžníka: Matúš Štefanko, narodený: 16.03.1992, bytom: SNP 3758/96, 075 01 Trebišov
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajákova 5, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1329.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajákova 5, 040 01
Košice, zn. správcu: S1329; 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. D14-504/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajákova 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1329; 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
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o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
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tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
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správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 26.3.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K027211
Spisová značka: 32OdK/129/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Russin, narodený: 12.05.1987, bytom: Levočská 430/136,
053 01 Harichovce, 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: Peter Russin, narodený: 12.05.1987, bytom: Levočská 430/136,
053 01 Harichovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Peter Russin, narodený: 12.05.1987, bytom: Levočská 430/136, 053 01 Harichovce
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 8, 040 01
Košice, zn. správcu: S737.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.

Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 8,
040 01 Košice, zn. správcu: S737; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-508/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S737; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 26.3.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K027212
Spisová značka: 32OdK/130/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Denis Jonáš, narodený: 09.07.1988, bytom: Sputniková 1469/12,
040 12 Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Denis Jonáš, narodený: 09.07.1988, bytom: Sputniková
1469/12, 040 12 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Denis Jonáš, narodený: 09.07.1988, bytom: Sputniková 1469/12, 040 12 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 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie, so sídlom
kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 47 969 121, zn. správcu: S1742.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

98

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie, so sídlom
kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 47 969 121, zn. správcu: S1742; 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. D14-498/2019 na účet správcu
podstaty KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice,
IČO: 47 969 121, zn. správcu: S1742; 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
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postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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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15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
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
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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 26.3.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K027213
Spisová značka: 26OdK/128/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ingrid Sutiová, narodená: 18.03.1969, bytom: Branisková 1228/8,
040 01 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Ingrid Sutiová - "BOLS" BAR, s miestom podnikania:
Matuškova 12, 040 11 Košice-Západ, IČO: 32 467 125, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.10.1999,
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: Ingrid Sutiová, narodená: 18.03.1969, bytom: Branisková
1228/8, 040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Ingrid Sutiová, narodená: 18.03.1969, bytom: Branisková 1228/8, 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. 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.
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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. D14-503/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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
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sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 26.3.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K027214
Spisová značka: 26OdK/129/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miroslav Kovalčik, narodený: 01.05.1965, bytom: Košická
Polianka 193, 044 14 Košická Polianka, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Kovalčik, s miestom
podnikania: Košická Polianka 193, 044 14 Košická Polianka, IČO: 33 693 366, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 03.05.2017, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040
41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Kovalčik, narodený: 01.05.1965, bytom: Košická
Polianka 193, 044 14 Košická Polianka.
II.
Zbavuje dlžníka: Miroslav Kovalčik, narodený: 01.05.1965, bytom: Košická Polianka 193, 044 14
Košická Polianka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené
v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01
Košice, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13,
040 01 Košice, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-505/2019 na účet správcu
podstaty LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, IČO: 47 817 003, zn.
správcu: S1731; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 26.3.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K027215
Spisová značka: 26OdK/130/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ľuboš Šoltés, narodený: 26.08.1959, bytom: Tolstého 159/1, 040
01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ľuboš Šoltés, s miestom podnikania: Tolstého 1, 040 01 KošiceSever, IČO: 32 461 682, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.07.2014, 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: Ľuboš Šoltés, narodený: 26.08.1959, bytom: Tolstého 159/1,
040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Ľuboš Šoltés, narodený: 26.08.1959, bytom: Tolstého 159/1, 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. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, zn.
správcu: S1015.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice,
zn. správcu: S1015; 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. D14-501/2019 na účet správcu
podstaty JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, zn. správcu: S1015; 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 26.3.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K027216
Spisová značka: 30OdS/6/2018
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr. Barbora Maliková, narodená: 04.07.1973, bytom:
Sídlisko 768/6, 044 14 Čaňa, práv. zastúpená: Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o., Štúrova 27,
040 01 Košice, IČO: 36 861 472, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Určuje splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi: Mgr. Barbora Maliková, narodená: 04.07.1973,
bytom: Sídlisko 768/6, 044 14 Čaňa v lehotách podľa ust. § 168f zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaplatiť každému nezabezpečenému
veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa ust. § 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kvótu 100% z tejto pohľadávky.
II.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len splátkovým
kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený zverejnením uznesenia o
určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. Uznesenie o určení splátkového kalendára sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
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.
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ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť, na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 Košice I dňa 22.3.2019
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JUDr. Pavel Varga,
K027217
Spisová značka: 31OdK/119/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marcela Filipová, narodená: 03.04.1992, bytom: Severné
nábrežie 2605/10, 040 01 Košice, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3,
040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcela Filipová, narodená: 03.04.1992, bytom: Severné
nábrežie 2605/10, 040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Marcela Filipová, narodená: 03.04.1992, bytom: Severné nábrežie 2605/10, 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: Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1827.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1827; 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. D14-467/2019 na účet správcu
podstaty: Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1827; 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
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všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
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neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 26.3.2019
JUDr. Július Tóth,
K027218
Spisová značka: 31OdK/120/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marek Maliňák, narodený: 10.10.1988, bytom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Budapeštianska 2448/7, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Maliňák, s
miestom podnikania: Budapeštianska 2448/7, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 42328420, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Maliňák, narodený: 10.10.1988, bytom: Budapeštianska
2448/7, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Maliňák, s miestom
podnikania: Budapeštianska 2448/7, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 42328420.
II.
Zbavuje dlžníka: Marek Maliňák, narodený: 10.10.1988, bytom: Budapeštianska 2448/7, 040 13 Košice
- Sídlisko Ťahanovce, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Maliňák, s miestom podnikania: Budapeštianska
2448/7, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 42328420, 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. D14-476/2019 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
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
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10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 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

122

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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 26.3.2019
JUDr. Július Tóth,
K027219
Spisová značka: 31OdK/121/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Pavol Pecha, narodený: 24.04.1974, bytom: Jablonov
240, 053 03 Jablonov, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Pecha, narodený: 24.04.1974, bytom: Jablonov 240, 053
03 Jablonov.
II.
Zbavuje dlžníka: Pavol Pecha, narodený: 24.04.1974, bytom: Jablonov 240, 053 03 Jablonov,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1579.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1579; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-473/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1579; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
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)

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

124

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
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11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
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21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 26.3.2019
JUDr. Július Tóth,
K027220
Spisová značka: 31OdK/122/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Gabriela Batiová, narodená: 31.01.1975, bytom: Jarná
340/11, 044 11 Trstené pri Hornáde, 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: Gabriela Batiová, narodená: 31.01.1975, bytom: Jarná 340/11,
044 11 Trstené pri Hornáde.
II.
Zbavuje dlžníka: Gabriela Batiová, narodená: 31.01.1975, bytom: Jarná 340/11, 044 11 Trstené pri
Hornáde, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
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Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie: Krmanova 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1283.
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. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie: Krmanova 14, 040
01 Košice, zn. správcu: S1283; 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. D14-470/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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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 26.3.2019
JUDr. Július Tóth,
K027221
Spisová značka: 31OdK/79/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jozef Oravec, narodený: 26.02.1955, bytom: Smolnícka
Huta 118, 055 65 Smolnícka Huta, 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: Jozef Oravec, narodený: 26.02.1955, bytom: Smolnícka Huta
118, 055 65 Smolnícka Huta.
II.
Zbavuje dlžníka: Jozef Oravec, narodený: 26.02.1955, bytom: Smolnícka Huta 118, 055 65 Smolnícka
Huta, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Pražská 4, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1717.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Pražská 4, 040 11
Košice, zn. správcu: S1717; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-309/2019 na účet správcu
podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
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dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

133

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
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prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 26.3.2019
JUDr. Július Tóth,
K027222
Spisová značka: 29K/2/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NR GROUP, s.r.o., so sídlom: Chrenovská 14, 949 01 Nitra,
IČO: 43 892 621, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: NR GROUP, s.r.o., so sídlom: Chrenovská 14, 949 01
Nitra, IČO: 43 892 621,
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jaromír Valent, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 4, 940 02 Nové
Zámky, paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500,-- eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní odo dňa právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na
účet predbežného správcu: JUDr. Jaromír Valent, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky,
paušálnu náhradu výdavkov predbežného správcu v sume 1 500,-- eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka
D19 - 37/2018.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
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uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 22.3.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K027223
Spisová značka: 29K/4/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Comea s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Orechový Sad 2, 940 01
Nové Zámky, IČO: 45 642 842, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Comea s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Orechový Sad 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45 642 842
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e SKP, k. s., sídlo kancelárie správcu
Mostná 13, 949 01 Nitra, za predbežného správcu dlžníkovi Comea s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Orechový Sad 2,
940 01 Nové Zámky, IČO: 45 642 842.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 22.3.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K027224
Spisová značka: 5K/3/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SSE Group, s.r.o., so sídlom Továrenská 7/1483, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 46 728 562, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SSE Group, s.r.o., so sídlom Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 46 728 562.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
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zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 25.3.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K027225
Spisová značka: 2OdK/172/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kvetoslava Ferencová, nar. 06.08.1956, Malá Domaša
115, 094 02 Malá Domaša, 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: Kvetoslava Ferencová, nar. 06.08.1956, Malá Domaša 115, 094
02 Malá Domaša,
II.
42039231,

ustanovuje správcu: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, Prešov 080 01, , IČO:

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
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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,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, Prešov 080 01, , IČO: 42039231,, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 13.03.2019 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka 384/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 25.3.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K027226
Spisová značka: 2OdK/173/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubica Lengyelová, nar. 01.08.1955, Laborecká 1865/26,
066 01 Humenné, 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: Ľubica Lengyelová, nar. 01.08.1955, Laborecká 1865/26, 066 01
Humenné,
II.
ustanovuje správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova
9, Prešov 080 01, IČO: 47166142,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
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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,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, Prešov 080 01, IČO: 47166142,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
13.03.2019 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 380/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
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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.
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 25.3.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K027227
Spisová značka: 2OdK/174/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Ferko, nar. 29.06.1971, Podskalka 5208/75, 066 01
Humennné, 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: Peter Ferko, nar. 29.06.1971, Podskalka 5208/75, 066 01
Humennné,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, Poprad
058 01, IČO: 48413011,
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, Poprad 058 01, IČO: 48413011, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 13.03.2019 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 383/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 25.3.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K027228
Spisová značka: 2OdK/175/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrej Vasiľ, nar. 29.11.1962, Nová 260/38, 094 14
Sečovská Polianka, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Polianka,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrej Vasiľ, nar. 29.11.1962, Nová 260/38, 094 14 Sečovská

II.
01,

ustanovuje správcu: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080

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,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080 01, preddavok na úhradu paušálnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 13.03.2019 pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 386/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 25.3.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K027229
Spisová značka: 2OdK/176/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Jurmák, nar. 27.11.1970, Hlinné 267, 094 35 Hlinné,
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: Ján Jurmák, nar. 27.11.1970, Hlinné 267, 094 35 Hlinné,

II.
ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1,
Prešov 08001, IČO: 48143448,
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,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, Prešov 08001, IČO: 48143448,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
13.03.2019 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 385/2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 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 25.3.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K027230
Spisová značka: 2OdK/177/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Silvia Demčáková, nar. 09.11.1977, Sídlisko I.
985/72, 093 03 Vranov nad Topľou, 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: Mgr. Silvia Demčáková, nar. 09.11.1977, Sídlisko I. 985/72, 093
03 Vranov nad Topľou,
II.
36156876,

ustanovuje správcu: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, Humenné 06601, IČO:

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,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, Humenné 06601, IČO: 36156876, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 13.03.2019 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka 379/2019.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
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alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 25.3.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K027231
Spisová značka: 5OdK/173/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Blahovcová, nar. 19.05.1969, trvale bytom Zbudské
Dlhé 54, 067 12 Zbudské Dlhé 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: Mária Blahovcová, nar. 19.05.1969, trvale bytom Zbudské Dlhé
54, 067 12 Zbudské Dlhé,
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.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Ivany Orosovej, so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
378/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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Okresný súd Prešov dňa 25.3.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K027232
Spisová značka: 5OdK/174/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alena Kováčová, nar. 10.11.1958, trvale bytom Mierová
1908/56, 066 01 Humenné 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: Alena Kováčová, nar. 10.11.1958, trvale bytom Mierová
1908/56, 066 01 Humenné,
II.
Svidník,

ustanovuje správcu: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 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.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
Mgr. Zuzany Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 377/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
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 25.3.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
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K027233
Spisová značka: 5OdK/175/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Mihál, nar. 28.08.1978, trvale bytom Janka Kráľa
956/21, 093 01 Vranov nad Topľou 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: Martin Mihál, nar. 28.08.1978, trvale bytom Janka Kráľa 956/21,
093 01 Vranov nad Topľou,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
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.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Petra Nízkeho, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 381/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

153

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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 25.3.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K027234
Spisová značka: 5OdK/176/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Harčár, nar. 22.12.1967, trvale bytom
Partizánska 2509/30, 066 01 Humenné 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: Miroslav Harčár, nar. 22.12.1967, trvale bytom Partizánska
2509/30, 066 01 Humenné,
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.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Miloša Hnata, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
382/2019.
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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 25.3.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K027235
Spisová značka: 2OdK/38/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcel Bandy, nar. 31.12.1973, Jarabina 9, 065 31
Jarabina, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01
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Prešov, ktorého správcom je: Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Bc. Marek
Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 18.02.2019 na
účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 84/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.3.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K027236
Spisová značka: 2OdK/41/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislava Barvirčáková, nar. 26.08.1992, Lomné 52, 090
33 Turany nad Ondavou, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov
102, 089 01 Svidník, ktorého správcom je: JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie Hlavná 122, Prešov 080 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Ján
Surma, so sídlom kancelárie Hlavná 122, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 18.02.2019 na
účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 94/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.3.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K027237
Spisová značka: 2OdK/778/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Lucia Martonová, nar. 08.08.1986,
Slovenská 8/7, 082 32 Svinia, správcom ktorého je JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská
30, 080 01 Prešov, o podaní správcu, takto
rozhodol
určuje, že na podanie veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35
792 752 v celkovej výške 1.016,- EUR doručené správcovi dňa 24.01.2019 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.3.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K027238
Spisová značka: 40OdK/150/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Belko, nar. 18.6.1991, trvale bytom 958 41 Kolačno
183, 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 Ján Belko, nar. 18.6.1991, trvale bytom 958 41 Kolačno 183.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Vladimír Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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značka správcu S1393.
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 357/2019.
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
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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.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 25.3.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027239
Spisová značka: 40OdK/151/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ivan Brand, nar. 22.6.1985, trvale bytom Nábrežie sv.
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Cyrila 362/43, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok Ivan Brand, nar. 22.6.1985, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila 362/43, 971 01
Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO
47236329, značka správcu S1571.
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 358/2019.
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.
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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 25.3.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027240
Spisová značka: 40OdK/152/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jaroslav Radič, nar. 2.7.1967, trvale bytom Nová 816/34,
972 41 Koš, 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 Jaroslav Radič, nar. 2.7.1967, trvale bytom Nová 816/34, 972 41 Koš.
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.
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 359/2019.
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
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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,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
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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 25.3.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027241
Spisová značka: 40OdK/153/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Margita Varényiová, nar. 7.8.1941, trvale bytom Nábrežná
ulica 432/2, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok Margita Varényiová, nar. 7.8.1941, trvale bytom Nábrežná ulica 432/2, 971 01
Prievidza.
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
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tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 362/2019.
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.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 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.
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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. 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 25.3.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027242
Spisová značka: 40OdK/154/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Monika Čížová, nar. 25.11.1986, trvale bytom Rozkvet
2064/139, 017 01 Považská Bystrica, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiline so sídlom P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok Monika Čížová, nar. 25.11.1986, trvale bytom Rozkvet 2064/139, 017 01 Považská
Bystrica.
II. Ustanovuje správcu Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom,
značka správcu S1180.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
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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 365/2019.
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 25.3.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027243
Spisová značka: 38K/48/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AVAKS, s.r.o. v konkurze so sídlom
M.R.Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom
kancelárie Piaristická 27, Trenčín, o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu alebo o usmernenie, že záväzný
pokyn na speňaženie majetku zabezpečenej podstaty Obec Uhrovec nie je potrebný, takto
rozhodol
Žiadosť správcu o udelenie záväzného pokynu alebo o usmernenie, že záväzný pokyn na speňaženie majetku
zabezpečenej podstaty Obec Uhrovec nie je potrebný, sa z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Trenčín dňa 25.3.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K027244
Spisová značka: 40OdK/98/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladimír Herda, nar. 21.03.1984,
trvale bytom Nádražná 889/12, 958 01 Partizánske, ktorého správcom je JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom
kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657, o určenie, či sa na podanie
prihliada ako na prihlášku, takto
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rozhodol
Na podanie veriteľa mBank SPÓLKA AKCYJA, so sídlom Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poľská republika,
KRS: 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky mBankS.A.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO 36 819 638 sa prihliada ako na
prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 26.3.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027245
Spisová značka: 40K/29/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Vojtech Radosa, nar.
05.05.1972, bydliskom Chalmovská 683/5, 972 45 Chalmová, ktorého správcom je HMG Recovery, k. s. so sídlom
kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Vojtech Radosa, nar. 05.05.1972, bydliskom Chalmovská 683/5, 972 45 Chalmová sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Trenčín dňa 26.3.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027246
Spisová značka: 40K/19/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Marián Straka, nar. 23.12.1984,
trvale bytom 913 32 Dolná Súča 434, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice
slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Marián Straka, nar. 23.12.1984, trvale bytom 913 32 Dolná Súča 434 sa zrušuje po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Trenčín dňa 26.3.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027247
Spisová značka: 40K/19/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Straka, nar. 23.12.1984, trvale bytom 913 32
Dolná Súča 434, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Marián Straka, nar. 23.12.1984, trvale bytom 913 32 Dolná Súča 434, na povolenie
oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§ 355 ods. 2, § 357 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 26.3.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027248
Spisová značka: 25OdK/46/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Tichý, narodený 12.03.1971, trvale bytom 919 42
Voderady 321, podnikajúceho pod obchodným menom Miloš Tichý, IČO: 12 694 762, s miestom podnikania 919 42
Voderady 321, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miloš Tichý, narodený 12.03.1971, trvale bytom 919 42
Voderady 321.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Renáta Petrová, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa, IČO: 31
196 560, značka správcu: S1272.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
15.03.2019, vedený pod položkou registra 153/2019, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.3.2019
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JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K027249
Spisová značka: 25OdK/47/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Denisa Wőntszeműová, narodená 07.10.1975, trvale
bytom Ulica Štefánikova 129/39, 917 01 Trnava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Denisa Wőntszeműová, narodená 07.10.1975, trvale bytom
Ulica Štefánikova 129/39, 917 01 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava,
IČO: 42 296 951, značka správcu: S1619.
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
15.03.2019, vedený pod položkou registra 147/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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.
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
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
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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.
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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 26.3.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K027250
Spisová značka: 25OdK/48/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Klaudia Bogová, narodená 06.10.1981, trvale bytom
Záhumenice 1464/37, 908 45 Gbely, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Klaudia Bogová, narodená 06.10.1981, trvale bytom
Záhumenice 1464/37, 908 45 Gbely.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava,
značka správcu: S1210.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

182

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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
15.03.2019, vedený pod položkou registra 149/2019, 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).
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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
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
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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 26.3.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K027251
Spisová značka: 25OdK/49/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Ozdinová, narodená 17.11.1955, trvale bytom 906
12 Hradište pod Vrátnom 252, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Helena Ozdinová, narodená 17.11.1955, trvale bytom 906 12
Hradište pod Vrátnom 252.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. et. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa,
značka správcu: S1869.
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
18.03.2019, vedený pod položkou registra 156/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
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pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

188

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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 26.3.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K027252
Spisová značka: 25OdK/50/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Halabrín, narodený 24.12.1966, trvale bytom 905 01
Senica, podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Halabrín, IČO: 37 174 983, s miestom podnikania 905 01
Senica, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.08.2013, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Halabrín, narodený 24.12.1966, trvale bytom 905 01
Senica.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany,
IČO: 37 846 604, značka správcu: S16.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
18.03.2019, vedený pod položkou registra 158/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
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rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
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mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.3.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K027253
Spisová značka: 25OdK/51/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslava Vašková, narodená 28.09.1953, trvale bytom
922 03 Vrbové, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslava Vašková, narodená 28.09.1953, trvale bytom 922 03
Vrbové.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany,
značka správcu: S422.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
15.03.2019, vedený pod položkou registra 148/2019, 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
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speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
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alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.3.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K027254
Spisová značka: 25OdK/52/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Lorenc, narodený 14.11.1980, trvale bytom
Lachmannova 368/34, 908 43 Čáry, podnikajúceho pod obchodným menom Ivan Lorenc, IČO: 41 405 277, s
miestom podnikania 908 43 Čáry, Lachmannova 368, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od 13.03.2017 do
13.03.2020, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Lorenc, narodený 14.11.1980, trvale bytom Lachmannova
368/34, 908 43 Čáry.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica,
IČO: 34 048 529, značka správcu: S1263.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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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
19.03.2019, vedený pod položkou registra 172/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
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 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 26.3.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K027255
Spisová značka: 25K/26/2015
Okresný súd Trnava, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Bukvišová, nar. 28.07.1976,
Nová Ves 2217/6, Dunajská Streda, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie: Sladovnícka
13, 917 01 Trnava, uznesením č. k. 25K/26/2015 - 175 zo dňa 28.02.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
06.03.2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
23.03.2019.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.3.2019
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K027256
Spisová značka: 3OdK/90/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Bulvas, nar. 05.10.1973, trvale bytom ulica Vrchná
Mrzačka 513/105, 029 56 Zákamenné, do 13.11.2009 podnikajúci pod obchodným menom Štefan Bulvas, s miestom
podnikania Zákamenné 355, 029 56 Zákamenné, IČO: 41 356 837, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Bulvas, nar. 05.10.1973, trvale bytom ulica Vrchná
Mrzačka 513/105, 029 56 Zákamenné.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 42 215 811.
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 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 oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
15.03.2019, vedený pod položkou registra 464/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
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ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

201

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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
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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. 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 25.3.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K027257
Spisová značka: 3OdK/89/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Lichardus, nar. 17.04.1990, trvale bytom Riečna
330/18, 031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka
konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Lichardus, nar. 17.04.1990, trvale bytom Riečna
330/18, 031 01 Liptovský Mikuláš.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin,
IČO: 37 982 851.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
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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 oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
18.03.2019, vedený pod položkou registra 470/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
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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.
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,
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

206

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 25.3.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K027258
Spisová značka: 3OdK/88/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Baláž, nar.: 29.12.1986, trvale bytom Moyzesova
1917/18, 022 01 Čadca, do 29.12.2018 podnikajúci pod obchodným menom Igor Baláž, s miestom podnikania
Moyzesova 1917/18, 022 01 Čadca, IČO: 44 857 004, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Igor Baláž, nar.: 29.12.1986, trvale bytom Moyzesova
1917/18, 022 01 Čadca.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO:
42 070 856.
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 oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
18.03.2019, vedený pod položkou registra 472/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

210

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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 25.3.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K027259
Spisová značka: 3OdK/87/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Žaťková, nar. 11.04.1992, trvale bytom Bernolákova
423/9, 029 01 Námestovo, podnikajúceho pod obchodným menom Mária Žaťková, s miestom podnikania
Bernolákova 423/9, 029 01 Námestovo, IČO: 52 189 619, korešpondenčná adresa: Jatovská 283, 92 571 Trnovec
nad Váhom, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Žaťková, nar. 11.04.1992, trvale bytom Bernolákova
423/9, 029 01 Námestovo, podnikajúceho pod obchodným menom Mária Žaťková, s miestom podnikania
Bernolákova 423/9, 029 01 Námestovo, IČO: 52 189 619.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Vachan, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina,
IČO: 42 350 206.
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 oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
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konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
15.03.2019, vedený pod položkou registra 458/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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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 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 25.3.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K027260
Spisová značka: 3OdK/86/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Barčíková, nar.: 20.11.1982, trvale bytom Pod
Hradiskom 354/44, 010 04 Žilina - Závodie, korešpondenčná adresa: Mateja Bela 56, 010 15 Žilina - Hájik,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Barčíková, nar.: 20.11.1982, trvale bytom Pod
Hradiskom 354/44, 010 04 Žilina - Závodie.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina,
IČO: 42 055 644.
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 oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
14.03.2019, vedený pod položkou registra 454/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
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odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
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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.
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.
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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 Žilina dňa 25.3.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K027261
Spisová značka: 9K/2/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: ROCHER CONSULTING SR s. r. o.,
so sídlom Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 272 071, takto

rozhodol
I. Súd u s t a n o v u j e: JUDr. Erika Končoka, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, za
predbežného správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Osobitnú pozornosť je pritom povinný venovať možným odporovateľným právnym úkonom dlžníka. O svojich
postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný
podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 26.3.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K027262
Spisová značka: 3K/1/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SLUŽBY - LH s. r. o., so sídlom Pálenica 53/79, 033 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 36 379 000, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: SLUŽBY - LH s. r. o., so sídlom Pálenica 53/79, 033 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 36 379 000.
II.
Žilina.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01

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
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ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na
webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V 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
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 nie je prípustné odvolanie.
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 26.3.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K027263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie: 4.kolo - výzva na predkladanie ponúk záujemcami o majetok úpadcu zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 153/2017 dňa 10.8.2017 v znení aktualizácie
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 222/2018 dňa 19.11.2018, a to:
Súpisová položka č. 1 všeobecnej podstaty:
nepeňažná pohľadávka na vydanie akcií spoločnosti QIWI Slovakia a.s., Špitálska 53, 811 01 Bratislava, IČO: 46
356 541, počet 100, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie 1250
EUR, menovitá hodnota akcií celkom 125 000 EUR, vlastníctvo úpadcu 1/1, miesto, kde sa akcie nachádzajú neznáme, súpisová hodnota nepeňažnej pohľadávky neznáma,
v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, za nasledujúcich podmienok:

a. Predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku
b. Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
c. v 4.kole - najvyššia ponuka
d. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu, ktoré záujemcovi oznámi správca na
základe dopytu záujemcu zaslanému na mailovú adresu správcu jelinkova@advocare.sk
e. Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
f. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu,
ktorý oznámi zástupcovi veriteľov, termín otvárania obálok bude najneskôr pätnásty deň odo dňa
skončenia lehoty na predkladanie ponúk
g. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

221

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné:
Ponuka záujemcu sa predkladá:
- písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu určenú v inzeráte,
- v jednej neporušenej zalepenej obálke,
- s výrazným označením „konkurz QIWI s.r.o. - neotvárať“, tak, aby bola doručená najneskôr v deň určený v
inzeráte.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v inzeráte, sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením zmluvy so správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Obsah ponuky bude nasledovný:
1. Označenie záujemcu,
2. Označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise
všeobecnej podstaty
3. Návrh kúpnej ceny, v eurách
4. Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší
ako 15 dní v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp.
úradne overené fotokópie, v prípade fyzickej osoby sa predkladá fotokópia občianskeho
preukazu
5. Doklad o poukázaní 30 % z ponúknutej kúpnej ceny na účet určený správcom
6. Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma
ich podpísané oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku) a apostilované, pokiaľ
medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo
s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny
záujemcom najneskôr v deň podania ponuky. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania na účet určený
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správcom. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta
na kúpnu cenu.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ.
Lehota na podanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuka musí byť doručená
správcovi do 14:30 hod posledného dňa lehoty.
O procese otvárania obálok sa vyhotoví úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené
v lehote určenej v inzeráte a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné
nebude vziať zreteľ a odmietne ich. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky
uvedené v podmienkach ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode
ponúk má prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach.
Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom do 15 dní odo dňa
otvárania obálok. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy za podmienok určených v
ponuke víťazného záujemcu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 7 dní od oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
Doplatok kúpnej ceny musí byť pripísaný na účet úpadcu najneskôr v deň podpisu zmluvy so správcom.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť zmluvu
v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má správca
nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 30 % kúpnej ceny ponúknutej záujemcom. Správca
má v takom prípade právo jednostranne započítať svoju pohľadávku voči záujemcovi na zaplatenie zmluvnej
pokuty s pohľadávkou záujemcu voči správcovi na vrátenie zloženej časti kúpnej ceny.
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

V Bratislave, dňa 27.3.2019

K027264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
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Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie: 2.kolo - výzva na predkladanie ponúk záujemcami o majetok úpadcu zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 53/2017 dňa 16.3.2017 v znení aktualizácie
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 175/2017 dňa 13.9.2017 a v znení aktualizácie zverejnenej v Obchodnom
vestníku č.227/2018 dňa 26.11.2018, a to
Súpisová položka č. 2 všeobecnej podstaty:
Peňažná pohľadávka z titulu pôžičky poskytnutej obchodnej spoločnosti
Castle-Home s.r.o., Špitálska 53, 811 01 BratislavaStaré Mesto, IČO: 45 923 990 vo výške 67 944,80 EUR, súpisová hodnota 67 944,80 EUR
v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, za nasledujúcich podmienok:
a. Predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku
b. Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
c. v 2.kole - minimálne vo výške 70% súpisovej hodnoty predávaného majetku
d. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu, ktoré záujemcovi oznámi správca na základe
dopytu záujemcu zaslanému na mailovú adresu správcu jelinkova@advocare.sk
e. Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
f. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu, ktorý
oznámi zástupcovi veriteľov, termín otvárania obálok bude najneskôr pätnásty deň odo dňa skončenia lehoty na
predkladanie ponúk
g. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné:
Ponuka záujemcu sa predkladá:
- písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu určenú v inzeráte,
- v jednej neporušenej zalepenej obálke,
- s výrazným označením „konkurz QIWI s.r.o. - neotvárať“, tak, aby bola doručená najneskôr v deň určený v
inzeráte.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v inzeráte, sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
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ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením zmluvy so správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Obsah ponuky bude nasledovný:
1. Označenie záujemcu,
2. Označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise
všeobecnej podstaty
3. Návrh kúpnej ceny, v eurách
4. Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší
ako 15 dní v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp.
úradne overené fotokópie, v prípade fyzickej osoby sa predkladá fotokópia občianskeho
preukazu
5. Doklad o poukázaní 30 % z ponúknutej kúpnej ceny na účet určený správcom
6. Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma
ich podpísané oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku) a apostilované, pokiaľ
medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s
úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny
záujemcom najneskôr v deň podania ponuky. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania na účet určený
správcom. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta
na kúpnu cenu.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ.
Lehota na podanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuka musí byť doručená správcovi
do 14:30 hod posledného dňa lehoty.
O procese otvárania obálok sa vyhotoví úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v
lehote určenej v inzeráte a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné
nebude vziať zreteľ a odmietne ich. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky
uvedené v podmienkach ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode
ponúk má prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach.
Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom do 15 dní odo dňa
otvárania obálok. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy za podmienok určených v
ponuke víťazného záujemcu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 7 dní od oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
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Doplatok kúpnej ceny musí byť pripísaný na účet úpadcu najneskôr v deň podpisu zmluvy so správcom.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť zmluvu v
lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má správca
nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 30 % kúpnej ceny ponúknutej záujemcom. Správca
má v takom prípade právo jednostranne započítať svoju pohľadávku voči záujemcovi na zaplatenie zmluvnej
pokuty s pohľadávkou záujemcu voči správcovi na vrátenie zloženej časti kúpnej ceny.
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

V Bratislave, dňa 27.3.2019

K027265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: River Pharma s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 712 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2015 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: River Pharma s.r.o., so sídlom Dvořákovo
nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I,
č. k. 4K/59/2015, týmto zverejňuje Opravu súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 157/2016 dňa 15.08.2016 (K018810).
Číslo
súpisovej
položky

1-58

Typ súpisovej
položky
majetku
Peňažná
pohľadávka

Dlžník

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Bratislavské Pohľadávka vzniknutá titulom Dohody o urovnaní uzavretej
nábrežie,
dňa 15.03.2019 medzi JUDr. Alexandra Molnárová ako
Karloveská 34 , správca konkurznej podstaty úpadcu River Pharma s.r.o. a
841 04
spoločnosťou Bratislavské nábrežie, a.s. uhradená dňa
Bratislava
25.03.2019

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota

1/1

48 000,00 €

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K027266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: River Pharma s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 712 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2015 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2015
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise
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JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: River Pharma s.r.o., so sídlom Dvořákovo
nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I,
č. k. 4K/59/2015, týmto oznamuje výmaz poznámky o spornom zápise (poznámka zverejnená v OV č. 164/2016
dňa 24.08.2016) pri nižšie uvedených súpisových položkách majetku:
Číslo
súpisovej
položky
majektu

Typ súpisovej
položky
majektu

1

hnuteľná vec

2

hnuteľná vec

3

hnuteľná vec

4
5
6
7
8
9
10
11
12

hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec

13
14

hnuteľná vec
hnuteľná vec

15

hnuteľná vec

16
17

hnuteľná vec
hnuteľná vec

18

hnuteľná vec

19

hnuteľná vec

20

hnuteľná vec

21

hnuteľná vec

22
23
24
25
26
27
28

hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec

29

hnuteľná vec

30
31
32

hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec

33

hnuteľná vec

34

hnuteľná vec

35
36
37
38

hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Vybavenie kancelárie
Počitačová zostava 1
počítač,monitor,klávesnica,mýš
tlačiareň HP Laserjet M 1217, výr.č.:
1
CNG7C6M2GL
tlačiareň Brother, výr.č: E712031
M3Z141745
záložný zdroj APC 500
1
písací stôl
1
kreslo na kolieskách
1
stolička
2
stôl
1
dvojdverová skriňa
2
policová skriňa
2
šuflíková skriňa
1
smetný kôš
1
Kuchynka
umývacia linka
1
policová skriňa
1
demineralizačný prístroj AQUANIC, výr. č.:
1
2211C12-07Y12
mikrovlnná rúra Zelmer 29Z018
1
smetný kôš
1
Laboratórium
horúcovzdušný sterilizátor GIMA,
1
výr.č.:20102001023
váhy s neautomatickou činnosťou SHINKO
1
DENSHI, výr. č.: BL101065225
elektrická jednoplatnička
1
baktericídna lapma PROLUX G 30W, výr.
1
č.: 110363
skrinka s umyvadlom
1
závesná skrinka
3
polica
1
pracovná doska so šuflíkovou skrinkou
1
vlhkomer
1
trezor
1
laboratórne pomôcky
1
Oficína
nábytok na mieru vyrobený na
uchovávanie liekov a farmaceutických
1
výrobkov
stolička
1
konferenčný stolík
1
biela koženáúkoženková taburetka
5
počitačová zostava vrátane monitora,
1
myši, klávesnice, výr. č.: 100526
počitačová zostava vrátane monitora,
1
myši, klávesnice, výr. č.: 100525
fiškálna tlačiareň, výr. č.: JA6F015102
1
fiškálna tlačiareň, výr. č.: JAKF000851
1
snímač čiarových kódov
2
vlhkomer
1

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
jednotková
hodnota

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

160,00 €

160,00 €

1/1

60,00 €

60,00 €

1/1

60,00 €

60,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

130,00 €
100,00 €
50,00 €
20,00 €
50,00 €
150,00 €
100,00 €
100,00 €
5,00 €

130,00 €
100,00 €
50,00 €
40,00 €
50,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €
5,00 €

1/1
1/1

700,00 €
300,00 €

700,00 €
300,00 €

1/1

1 080,00 €

1 080,00 €

1/1
1/1

100,00 €
5,00 €

100,00 €
5,00 €

1/1

1 200,00 €

1 200,00 €

1/1

1 000,00 €

1 000,00 €

1/1

50,00 €

50,00 €

1/1

230,00 €

230,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

200,00 €
100,00 €
50,00 €
230,00 €
20,00 €
100,00 €
50,00 €

200,00 €
300,00 €
50,00 €
230,00 €
20,00 €
100,00 €
50,00 €

1/1

50 000,00 €

50 000,00 €

1/1
1/1
1/1

20,00 €
200,00 €
100,00 €

20,00 €
200,00 €
500,00 €

1/1

200,00 €

200,00 €

1/1

200,00 €

200,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1

200,00 €
200,00 €
250,00 €
20,00 €

200,00 €
200,00 €
500,00 €
20,00 €
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39

hnuteľná vec

40
41
42
43
44
45
46
47
48

hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec

49
50

hnuteľná vec
hnuteľná vec

51
52
53
54
55
56

hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec

57

hnuteľná vec

58

hnuteľná vec

Konkurzy a reštrukturalizácie
smetný kôš

3
Sklad liekov
počítač - server ASUS, výr. č.:100531
1
záložný zdroj APC 420, výr.č.:N394
1
kovoý regál
2
trezor
1
chladnička
1
chladničkový teplomer
1
stôl
1
smetný kôš
1
vlhkomer
1
Sklad
kovový regál
2
stolička
1
Šatňa a denná miestnosť
kovová šaťňová skriňa
5
rebrík
1
stolička
1
umývadlo so skrinkou
1
kovový vešiak
1
smetný kôš
1
Sociálne zariadenie
skrinka
1
Exterier lekárne
Svetelná reklama "Lekáreň RP"
1

Deň vydania: 01.04.2019
1/1

5,00 €

15,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

400,00 €
130,00 €
30,00 €
500,00 €
100,00 €
4,00 €
20,00 €
5,00 €
20,00 €

400,00 €
130,00 €
60,00 €
500,00 €
100,00 €
4,00 €
20,00 €
5,00 €
20,00 €

1/1
1/1

30,00 €
20,00 €

60,00 €
20,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

60,00 €
20,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €
5,00 €

300,00 €
20,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €
5,00 €

1/1

50,00 €

50,00 €

1/1

1 000,00 €

1 000,00 €

Vymazáva sa poznámka v znení: Spoločnosť Bratislavské nábrežie, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava si
uplatňuje k vyššie uvedeným súpisovým položkám vlastnícke právo.
Poznámka o spornom zápise v prospech: Bratislavské nábrežie, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO:
35 809 973.
Dôvod výmazu spornej poznámky: Dohoda o urovnaní zo dňa 15.03.2019.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K027267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NELA-BLU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 211 349
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2017 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovi bola doručená prihláška veriteľa COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo, IČO: 00168823,
sídlo: Hálkova 1, Bratislava, v celkovej sume 4867,09 €.
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K027268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Tkáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lachova 39, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/5/2018 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/5/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. ponukové konanie na predaj majetku

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

Hnuteľný majetok
Súpisová položka majetku č.
1

popis hnuteľného majetku
mobilný telefón 7230

značka stav
Nokia opotrebovaná

Výrobné číslo
661URM604

rok výroby farba Súpisová hodnota
2011
šedá 35,- €

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

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie – 8OdK/5/2018
S1705 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 15 dní od dňa zverejnenia tohto oznamu v OV. Návrh
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise všeobecnej podstaty
a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko pri fyzických osobách,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30
dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný
súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca
prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť.
Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

229

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

3.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu SK26 0900 0000 0050 5239 1587. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady. Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca do 10
pracovných dní otváranie obálok so záväznými ponukami. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému
záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súboru majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím kúpnej zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok
na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“

_________________
JUDr. Adam Puškár
správca

K027269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Fojtíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 99/24, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/476/2018 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/476/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Jana Fojtíková, nar.: 30.03.1986, Medená 99/24, 811 02 Bratislava oznamuje v súvislosti so
znením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, že konkurz sa končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Filip Osvald - správca
dňa 27.03.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 983/45, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1958
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/366/2018 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/366/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
sp. zn. 8OdK/366/2018 – S1753
Martin Tokár, nar. 05. októbra 1958, bytom Svätoplukova 983/45, 821 08 Bratislava
Nehnuteľný majetok - stavby
Por.
Popis
č.
1.

Rodinný
dom

štát, obec, ulica, orientačné číslo Číslo
vchodu, katastrálne územie
LV

Súpisné
číslo

SR, Betliar 410, Betliar

410

577

Parcel.
číslo
806

Spoluvlastnícky
podiel
1/4

Súpisová
hodnota
spoluvlastníckeho podielu
=3.884,40 eur

Nehnuteľný majetok - pozemok
Štát,
obec,
územie

Por. č. Druh
1.
2.

záhrada
zastavaná
nádvorie

plocha

a

katastrálne

Číslo LV Výmera

Spoluvlastnícky
Parcel. číslo podiel

SR, Betliar, Betliar

577

794 m2 807

1/4

Súpisová hodnota
EUR
=1.852,- eur

SR, Betliar, Betliar

577

354 m2 806

1/4

=825,70 eur

BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K027271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOLINE, spol. s r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 1347/137, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 391 761
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/47/2017 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/47/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - II. kolo
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V zmysle záväzného pokynu Zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, v nadväznosti na ustanovenie §
107 ods. 2 ZKR zo dňa 29.01.2019, správca úpadcu AUTOLINE, spol. s r.o., v likvidácii, Vajnorská 1347/137, 831
04 Bratislava, IČO: 31 391 761v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/47/2017,
JUDr. Oliver Korec ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným
spôsobom nasledovné hnuteľné veci:
Číslo
súpisovej
položky
majetku
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

Typ
súpisovej
položky
majetku
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Súpisová
Súpisová
Podielové
jednotková hodnota
spoluvlastníctvo
hodnota
majetku

VLOZKA FILTRACNA H22

3

1/1

SVETLO POZICNE

1

1/1

SVETLO ZADNE

1

1/1

KRYT SVETLA

1

1/1

SKLO SVETLA HL.MAN TG-A L.

1

1/1

BENZIN TECHNICKY 1l.

7,2

1/1

NADRZ

1

1/1

DYNAGEL -80 4l. G10

3

1/1

ROZMRAZOVAC ZAMKOV

23

1/1

ROZMRAZOVAC SKLA 500ml

4

1/1

CISTIC PLASTOV 500 ml

2

1/1

PUZDRO 3020 KU T-815

6

1/1

SPINAC OLEJA 30-60 NT

1

1/1

PRICHYTKA DROT+OZDOBNA

15

1/1

SPINAC DVEROVY

3

1/1

VENTIL KURENIA VODNY

1

1/1

MRIEZKA VENTILATORA

2

1/1

CIDLO TEPLOMERA

2

1/1

STITOK KLUCKY

13

1/1

SKRUTKA ZAVRTNA M8

3

1/1

ZAPALOVAC NAHRADNY

1

1/1

SKLO SMEROVKY

1

1/1

GUFERO

1

1/1

GUFERO 180x200x12

2

1/1

GUFERO 70x90x12

2

1/1

STIERATKO UPL.T148.PR.

8

1/1

STIRATKO UPL.L.100 PRAVE

2

1/1

1

1/1

NABIJACKA USB-6 ADAPTEROV
12/24V
TERMOSPINAC KUR.X7-1M

2,50 €

7,50 €

11,30 €

11,30 €

30,91 €

30,91 €

16,76 €

16,76 €

10,13 €

10,13 €

1,77 €

12,74 €

32,02 €

32,02 €

7,20 €

21,60 €

0,67 €

15,41 €

2,14 €

8,56 €

1,47 €

2,94 €

0,36 €

2,16 €

2,20 €

2,20 €

0,18 €

2,70 €

0,59 €

1,77 €

7,17 €

7,17 €

1,17 €

2,34 €

5,72 €

11,44 €

0,21 €

2,73 €

0,22 €

0,66 €

1,40 €

1,40 €

4,79 €

4,79 €

3,22 €

3,22 €

16,23 €

32,46 €

9,76 €

19,52 €

9,70 €

77,60 €

9,68 €

19,36 €

7,52 €

7,52 €
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64

hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
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TERMOSPINAC KUR.X7-1M
NOZICKOU

1

1/1

SKLO UHLOVE N.F2000 /300/

1

1/1

IV SKLO ZRKADLA UHL.IVECO 300

1

1/1

SKLO RAMP.ACT. II / 300 /

1

1/1

SADA MAN BSS 2p.

1

1/1

IV ZAISTENIE BRZD.PLATNICIEK

1

1/1

OKO IZOL CERVENE 0,5-1/5 IOPA05

100

1/1

KOLIK PLOCHY IKP5

150

1/1

DVOJ ROZBOCOVAC.IRD2
MODRY

100

1/1

OKO IZOL CERVENE 0,5-1/4 IOPA04

150

1/1

OKO IZOL. CERVENE 0,5-1/6 IOPA06

100

1/1

OKO IZOL MODRE 1,5-2,5/8 IOPA14

20

1/1

OKO KABLOVE IOPA13 MODRE

30

1/1

KOLIK MOSADZ.PL.MKP4

300

1/1

DUTINKA PLOCHA MDP4

300

1/1

KOLIK GULATY IKG1

100

1/1

DUTINKA GULATA IDG1
CERVENA

140

1/1

KOL.IKG3 IZOL.GUL.2,5/5 MODRY

100

1/1

DUTINKA IDG3 IZOL GUL.2,5/5 M

50

1/1

KOLIK GULATY IKG4

50

1/1

DUTINKA GULATA IDG4

50

1/1

KOLIK PLOCHY IKP3 CERVENY

50

1/1

KOLIK PLOCHY IKP6

40

1/1

OKO KABLOVE IOPA11 1.5-2.54mm

100

1/1

KOLIK GULATY IHGPA01

10

1/1

KOLIK GULATY KCS

20

1/1

SPOJKA GULATA IS9 ZLTA

50

1/1

50

1/1

50

1/1

DUTINKA PLOCH.IDP4

100

1/1

DUTINKA PLOCHA IDP8

50

1/1

ROZBOCOVAC VOD.ZL.IRZ6

50

1/1

OKO MOSADZNE 2,5/ 6,3

30

1/1

DUTINKA PLOCHA CIDP5

50

1/1

DUTINKA PLOCHA CIDP2

100

1/1

KRYT MOSADZNEHO KOLIKA
MKIK1
KRYT MDIK3 MOSADZNEJ
DUTINKY

11,88 €

11,88 €

22,88 €

22,88 €

44,28 €

44,28 €

30,75 €

30,75 €

2,16 €

2,16 €

11,10 €

11,10 €

0,06 €

6,00 €

0,06 €

9,00 €

0,07 €

7,00 €

0,05 €

7,50 €

0,07 €

7,00 €

0,07 €

1,40 €

0,06 €

1,80 €

0,03 €

9,00 €

0,03 €

9,00 €

0,05 €

5,00 €

0,08 €

11,20 €

0,05 €

5,00 €

0,08 €

4,00 €

0,06 €

3,00 €

0,08 €

4,00 €

0,06 €

3,00 €

0,09 €

3,60 €

0,05 €

5,00 €

0,06 €

0,60 €

0,06 €

1,20 €

0,11 €

5,50 €

0,02 €

1,00 €

0,01 €

0,50 €

0,06 €

6,00 €

0,08 €

4,00 €

0,13 €

6,50 €

0,04 €

1,20 €

0,07 €

3,50 €

0,07 €

7,00 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

DUTINKA PLOCHA CIDP4

100

1/1

DUTINKA.KABL.PLOCH.MDP2

100

1/1

OKO NEIZ CU 70/10

20

1/1

OKO NEIZ CU 1,5-2,5/12

20

1/1

OKO NEIZ.CU 35/10

20

1/1

DUT.NEIZ.DVOJ,ROZB1,5-2,5
MDD1

50

1/1

DUT.0,8X2,8mm NEIZ.KABLOVA

50

1/1

ZASUVKA PRE H4 KERAMICKA

2

1/1

DUTINKA REFL.H4 7,9-2,5

20

1/1

PASKA STAH.4,8X200 SPC5200

50

1/1

PASKA STAH.2,54X203 SPC2200

150

1/1

PASKA STAH.3,6/360SPC4360

200

1/1

PASKA STAH.3,5X200 SPC4200

200

1/1

PASKA STAH.4.5X430SPC5430

20

1/1

PASKA STAH.4,8/280SPC5280

50

1/1

FILTER OLEJOVY

1

1/1

GUMA ZAISTOVACIA

2

1/1

KRYTY SKRUTIEK 32mm

2

1/1

KRYTKA SKRUTIEK 33mm

1

1/1

IV LOZISKO KOLA P Dai 35.10

1

1/1

IV LOZISKO KOLA P.Dai 35.10

1

1/1

PRACHOVKA T815 6.40

2

1/1

FILTER

2

1/1

FILTER

2

1/1

IV KLADKA ROZVODOV Dai

1

1/1

SILENBLOK

2

1/1

SILENBLOK KABINY

2

1/1

VYSUVAC OKNA

1

1/1

SKRUTKA ZAVRTNA 8X120

20

1/1

SKRUTKA DRZIAKA TRYSKY
LIAZ

10

1/1

TESNENIE SAC.POTRUB.LIAZ

20

1/1

VENTIL PRETLAKOVY

1

1/1

TESNENIE NAFTOVEHO FILTRA

1

1/1

MATICA 12.5X1.5

10

1/1

4

1/1

SKRUTKA ODVZDUSNOVACIA

0,07 €

7,00 €

0,02 €

2,00 €

1,14 €

22,80 €

0,07 €

1,40 €

0,60 €

12,00 €

0,10 €

5,00 €

0,02 €

1,00 €

1,59 €

3,18 €

0,29 €

5,80 €

0,02 €

1,00 €

0,01 €

1,50 €

0,04 €

8,00 €

0,02 €

4,00 €

0,10 €

2,00 €

0,03 €

1,50 €

4,82 €

4,82 €

3,56 €

7,12 €

9,68 €

19,36 €

5,97 €

5,97 €

29,26 €

29,26 €

19,68 €

19,68 €

1,30 €

2,60 €

7,31 €

14,62 €

9,00 €

18,00 €

25,76 €

25,76 €

4,82 €

9,64 €

3,22 €

6,44 €

19,54 €

19,54 €

0,94 €

18,80 €

0,52 €

5,20 €

0,37 €

7,40 €

4,31 €

4,31 €

0,43 €

0,43 €

0,17 €

1,70 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

4

1/1

KLADKA BR.CELUS.LIAZ

2

1/1

PUZDRO CELUSTE

5

1/1

PODLOZKA

1

1/1

POISTNY KRUZOK

2

1/1

KRIZ

20

1/1

PRSTENEC 8-32

15

1/1

PRSTENEC 10-32

10

1/1

PRSTENEC 15-32

10

1/1

VSUVKA 4X12

35

1/1

VSUVKA 8X13

40

1/1

PERO 6H9X6X40

2

1/1

MATICA M22x2P

5

1/1

MATICA M22x2L

15

1/1

PUZDRO VACK,HR, SADA LIAZ

1

1/1

SADA LOZ.3VYB.LIAZ HLAV.

1

1/1

SADA LOZ.1VYB.LIAZ HLAV.

2

1/1

SADA LOZ.II.VYBR.LIAZ HLAV.

1

1/1

LOZISKO OJ.3V.47630330

5

1/1

MATICA OJNICE LIAZ

6

1/1

PRUZ.VENT.VNUT.

2

1/1

KLINOK VENTILOV

16

1/1

TANIER VENTILOV

2

1/1

SKRUTKA HLAVY

2

1/1

SKRUTKA HLAVY

2

1/1

FILTER OLEJOVY 011LIAZ

7

1/1

HADICA M+M 400 BGO

4

1/1

HADICA M+M 800 BGO

4

1/1

HADICA O+M+800

1

1/1

HADICA O+M+600

3

1/1

HADICA M+M+1200

3

1/1

HADICA O+O+1200

1

1/1

HADICA BGO O+M x 1000

3

1/1

SPOJOVACIA TYC
KOMPRESORA

2

1/1

KOLIENKO KOMPRESORA

1

1/1

BRZD.VALCEKA

0,12 €

0,48 €

4,42 €

8,84 €

1,49 €

7,45 €

0,57 €

0,57 €

7,82 €

15,64 €

0,14 €

2,80 €

0,15 €

2,25 €

0,24 €

2,40 €

0,26 €

2,60 €

0,07 €

2,45 €

0,11 €

4,40 €

0,47 €

0,94 €

1,38 €

6,90 €

1,49 €

22,35 €

23,62 €

23,62 €

106,46 €

106,46 €

93,60 €

187,20 €

101,57 €

101,57 €

3,82 €

19,10 €

0,59 €

3,54 €

1,08 €

2,16 €

0,08 €

1,28 €

5,38 €

10,76 €

3,88 €

7,76 €

4,13 €

8,26 €

2,06 €

14,42 €

4,14 €

16,56 €

3,98 €

15,92 €

4,66 €

4,66 €

3,93 €

11,79 €

5,09 €

15,27 €

8,70 €

8,70 €

7,62 €

22,86 €

11,65 €

23,30 €

1,44 €

1,44 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

HRANOL S CIPKOM

2

1/1

PREDNE ULOZ MOT.MTS

4

1/1

SPINAC SPIAT 854 202

2

1/1

UNASAC

1

1/1

HADICA BRZDOVA AVIA

2

1/1

VENTIL ODVODNOVACI

3

1/1

UZAVER EXPANZNEJ
NADRZKY

2

1/1

CAP

2

1/1

PRUZINA VR.VYF.POTR.

2

1/1

PRUZ.VENT.REGUL.

1

1/1

PRUZINA D 1,8 TATRA

1

1/1

PRUZINA

3

1/1

KRYT ZADN.OSVETL.KAROSA

2

1/1

SVETLO KONCOVE KAROSA

2

1/1

TESNENIE DRIEKU VENT."A"

5

1/1

TESNENIE TURBA PLECHOVE

1

1/1

HADICA L-TURBA 38027

2

1/1

HADICA L-TURBA 38005

1

1/1

LAMELA LIAZ 510.6

1

1/1

UPLNY KRUŽOK TESNENIA

1

1/1

MAZACIA VL.VOD.PERA

1

1/1

CAP RAMENA

4

1/1

TRMEN

1

1/1

PUZDRO BRONZOVE 60x56

4

1/1

PUZDRO LOZISKA

2

1/1

PODLOZKA VYMEZ.72x50x0,5

1

1/1

KLUC BRZDOVY PR.

1

1/1

KLUC BRZDOVY LAV.

1

1/1

STRED.SROB 6 LIST PERA

10

1/1

STRMEN PRED.DL190

2

1/1

STRMEN 8 LIST LIAZ 150

3

1/1

STRMEN 8 LIST LIAZ 110

2

1/1

CAP TLMICA SPODNY

1

1/1

STRED.SROB 8 LIST PERA

2

1/1

PUZDRO PREDNEHO PERA

1

1/1

5,24 €

10,48 €

3,58 €

14,32 €

2,74 €

5,48 €

2,80 €

2,80 €

3,46 €

6,92 €

0,83 €

2,49 €

1,48 €

2,96 €

7,56 €

15,12 €

0,61 €

1,22 €

1,37 €

1,37 €

0,85 €

0,85 €

0,74 €

2,22 €

1,52 €

3,04 €

8,73 €

17,46 €

1,39 €

6,95 €

0,88 €

0,88 €

6,36 €

12,72 €

4,76 €

4,76 €

28,56 €

28,56 €

42,48 €

42,48 €

3,59 €

3,59 €

9,37 €

37,48 €

7,20 €

7,20 €

13,43 €

53,72 €

3,16 €

6,32 €

0,21 €

0,21 €

50,54 €

50,54 €

50,54 €

50,54 €

2,63 €

26,30 €

4,56 €

9,12 €

5,61 €

16,83 €

6,89 €

13,78 €

12,00 €

12,00 €

5,20 €

10,40 €

5,23 €

5,23 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

HADICA VODNA 452513

1

1/1

VIDLICA DRAZ.HR.VOLANTU

1

1/1

KRIZ RIADENIA LIAZ 22,00x59,00

1

1/1

CAP PEDALA SPOJKY

1

1/1

VALEC BRZDOVY LIAZ 110 KR.

2

1/1

REDUKCIA 22 x 16

10

1/1

MATICA 10-32

5

1/1

MATICA 8-32

10

1/1

MATICA 6-32

5

1/1

MATICA 12-32

10

1/1

MATICA 15-32

5

1/1

MANZETA R.PAKY

1

1/1

TESNENIE MOTOR.BRZDY

1

1/1

KONZOLA KABINY

1

1/1

SKRUTKA 16X1.5

20

1/1

VZPERA HRDLA

1

1/1

UZAVER HRDLA JEMN.ZAV.

2

1/1

SVIECKA ZER.LIAZ 35.33B

1

1/1

CYKLOVAC STIERACOV

1

1/1

PACKA OVLADACIA

2

1/1

STRMEN 310 ZADNY LIAZ

5

1/1

PUZDRO ZV.CAPU LIAZ 58X56

2

1/1

VALEC TLAKOVZDUSNY

2

1/1

MANZETA

1

1/1

ZATKA OLEJA

1

1/1

VLOZKA VALCA LIAZ 012

1

1/1

SKRUTKA NARAZACIA ZAD.

4

1/1

CAP RAMENA+GULA

1

1/1

STRED.SROB ZAD.PERA

2

1/1

SKRUTKA NARAZACIA

5

1/1

SKRUTKA NARAZACIA

4

1/1

STRMEN 8 LIST LIAZ 110

5

1/1

MANZETA GUL.CAP.DOL.

8

1/1

HLAVA TYCE LAVA

1

1/1

TLACITKO NOZNE SPINACOM

1

1/1

7,27 €

7,27 €

14,75 €

14,75 €

4,08 €

4,08 €

0,67 €

0,67 €

30,41 €

60,82 €

0,87 €

8,70 €

0,18 €

0,90 €

0,14 €

1,40 €

0,12 €

0,60 €

0,32 €

3,20 €

0,29 €

1,45 €

3,89 €

3,89 €

1,34 €

1,34 €

61,84 €

61,84 €

2,14 €

42,80 €

11,36 €

11,36 €

1,95 €

3,90 €

20,07 €

20,07 €

31,01 €

31,01 €

4,59 €

9,18 €

8,86 €

44,30 €

10,35 €

20,70 €

13,98 €

27,96 €

11,76 €

11,76 €

0,85 €

0,85 €

88,17 €

88,17 €

3,99 €

15,96 €

46,21 €

46,21 €

5,55 €

11,10 €

3,77 €

18,85 €

3,93 €

15,72 €

4,90 €

24,50 €

1,49 €

11,92 €

23,51 €

23,51 €

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

237

Obchodný vestník 64/2019
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

TLACITKO NOZNE SPINACOM

1

1/1

FILTER

1

1/1

DRZIAK PRED PERA PREDL.

2

1/1

KAPSA SMEROVIEK MAXI

2

1/1

SILEMBLOK LIAZ KABINA

4

1/1

SILEMBLOK LIAZ KABINA

3

1/1

PUZDRO NA ULOZ.KABINY

2

1/1

SPOJLER BOCNY

2

1/1

SMEROVKA LIAZ MAX.

2

1/1

TESNENIE

1

1/1

MOTORCEK KUR.5000 ot

1

1/1

VENTIL KURENIA LIAZ

1

1/1

STRMEN 285 ZADNY LIAZ

1

1/1

VEKO HLAV.VALCA L 300

1

1/1

SKRUTKA HLAVY

2

1/1

PA TRUBKA 10-1

5

1/1

MATICA

15

1/1

MATICA

30

1/1

PA TRUBKA 14-11

3

1/1

PA TRUBKA 15-1.5

5

1/1

KOMPLET E 15-32

1

1/1

PA TRUBKA 6-1

8

1/1

KOMPLET E 6-32

10

1/1

PA TRUBKA 7-5

3

1/1

PA TRUBKA 8-1

6

1/1

NIT 8 x 25 AL

400

1/1

KOMPLET E 8-32

5

1/1

NADSTAVEC BLAT.R300

1

1/1

PA TRUBKA 9-6

3

1/1

KOMPLET Q 12-32

5

1/1

KOMPLET Q 15-32

5

1/1

MISKA MATICE

4

1/1

TESNENIE VYF.POT.R300

2

1/1

PUZDRO 2425 KU T-815

1

1/1

HLAVICA SPOJOVACIA Q 4

1

1/1

11,55 €

11,55 €

6,76 €

6,76 €

55,57 €

111,14 €

2,26 €

4,52 €

7,81 €

31,24 €

7,93 €

23,79 €

1,94 €

3,88 €

12,83 €

25,66 €

10,93 €

21,86 €

2,65 €

2,65 €

19,53 €

19,53 €

20,07 €

20,07 €

9,14 €

9,14 €

32,10 €

32,10 €

11,11 €

22,22 €

0,66 €

3,30 €

1,34 €

20,10 €

2,09 €

62,70 €

3,18 €

9,54 €

1,66 €

8,30 €

2,40 €

2,40 €

0,43 €

3,44 €

0,99 €

9,90 €

0,74 €

2,22 €

0,51 €

3,06 €

0,11 €

44,00 €

1,08 €

5,40 €

39,57 €

39,57 €

1,52 €

4,56 €

5,53 €

27,65 €

8,18 €

40,90 €

3,63 €

14,52 €

1,60 €

3,20 €

0,50 €

0,50 €

1,92 €

1,92 €
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vec
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vec
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vec
hnuteľná
vec
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

PUZDRO 1620 KU

1

1/1

SKRUTKA

8

1/1

ZATKA

5

1/1

ZATKA

2

1/1

RYCHLOSPOJKA JG PRIAMA
Q10mm

4

1/1

RYCHLOSPOJKA JG 12 - 10

2

1/1

RYCHLOSPOJKA JG PRIAMA
Q12mm

1

1/1

RYCHLOSPOJKA JG T 15mm

4

1/1

2

1/1

8

1/1

8

1/1

5

1/1

2

1/1

PRIAMA REDUKCIA Q10-Q8mm

1

1/1

RYCHLOSPOJKA JG PRIAMA
Q8mm

6

1/1

JG REDUKCIA Q 8/6mm

8

1/1

JG REDUKCIA Q 10/8mm

2

1/1

RYCHLOSPOJKA REDUKC.PG1412

1

1/1

RYCHLOSPOJKA PUL 08

5

1/1

RYCHLOSPOJKA PY 08

15

1/1

TESNENIE

8

1/1

SKRUTKA

10

1/1

RYCHLOSPOJKA T PUT 10

10

1/1

RYCHLOSPOJKA T PUT 08

2

1/1

RYCHLOSPOJKA PT 06- M12

15

1/1

MATICA

5

1/1

GUFERO

1

1/1

TESNENIE

5

1/1

RYCHLOSPOJKA PL12 M22x1,5

6

1/1

SPOJKA M10 TR 6

1

1/1

SPOJKA NASTRCNA M12 x 1,5
TR8

1

1/1

SPOJKA M 14 TR 6

2

1/1

SPOJKA M14 TR 8

1

1/1

2

1/1

2

1/1

RYCHLOSPOJKA JG PRIAMA
Q18mm
RYCHLOSPOJKA JG PRIAMA
Q4mm
RYCHLOSPOJKA PRIAMA Q 5
mm
RYCHLOSPOJKA JG PRIAMA
Q6mm
RYCHLOSPOJKA JG PRIAMA
Q7mm

SPOJKA NASTRCNA M16 x 1,5 TR
8
SPOJKA NASTRCNA M16 x 1,5
TR10

0,40 €

0,40 €

0,46 €

3,68 €

1,68 €

8,40 €

1,92 €

3,84 €

1,24 €

4,96 €

2,52 €

5,04 €

1,54 €

1,54 €

4,07 €

16,28 €

3,25 €

6,50 €

1,08 €

8,64 €

1,02 €

8,16 €

0,88 €

4,40 €

5,04 €

10,08 €

1,93 €

1,93 €

0,95 €

5,70 €

1,00 €

8,00 €

1,18 €

2,36 €

2,80 €

2,80 €

0,60 €

3,00 €

0,65 €

9,75 €

0,74 €

5,92 €

1,25 €

12,50 €

0,95 €

9,50 €

0,73 €

1,46 €

0,77 €

11,55 €

0,83 €

4,15 €

2,98 €

2,98 €

1,23 €

6,15 €

1,30 €

7,80 €

3,54 €

3,54 €

3,96 €

3,96 €

5,28 €

10,56 €

5,58 €

5,58 €

3,96 €

7,92 €

4,32 €

8,64 €
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SPOJKA NASTRCNA M16 x 1,5
TR12
SPOJKA NASTRCNA M22 x 1,5
TR10
SPOJKA NASTRCNA M22 x 1,5
TR12
RYCHLOSPOJKA KOVOVA M22 x 1,5
Q10
RYCHLOSPOJKA PCF10
M16X1,5
RYCHLOSPOJKA PCF10
M22X1,5

Deň vydania: 01.04.2019

2

1/1

1

1/1

1

1/1

1

1/1

5

1/1

4

1/1

LM UTESNOVAC 3330

1

1/1

LM SPRAY

3

1/1

TRMEN POISTNY UPLNY

2

1/1

1

1/1

2

1/1

PREPINAC SMERU

1

1/1

SNIMAC TEPLOTY

5

1/1

PUZDRO 3535 KU BRZD.KLUCA

6

1/1

COCKA

2

1/1

POISTKA AH 0265

1

1/1

TESNENIE OP

2

1/1

KRYT SVETLA

1

1/1

PODLOZKA MATICE KOLA

20

1/1

MATICA KOLOVA T 148

10

1/1

LM MNOHOUCELOVY SPREJ LK-40
WD

10

1/1

PRUZINA CELUSTE

2

1/1

SILENBLOK MOTORA T-815

2

1/1

KAMEN

5

1/1

PRUZINA

2

1/1

OPERNA PANEV/PODKOVA/

2

1/1

PRUZINA D2 TATRA

2

1/1

2

1/1

PREPINAC SVETIEL T-815

1

1/1

VIKO AXIAL.LOZISKA

2

1/1

LOZISKO AX.DOL.T815

1

1/1

LOZISKO AX.HOR.T815

2

1/1

SKRUTKA K OLEJOVEJ
NADRZE

2

1/1

SPOJKA VAHADLA

6

1/1

VENTIL REG.CHLADENIA

1

1/1

SPOJKA ZUBOVEHO
CERPADLA
PARABOLA SVETLOMETU PRED. T
148

SILENTBLOK T-815

RAM

4,66 €

9,32 €

4,58 €

4,58 €

5,74 €

5,74 €

4,74 €

4,74 €

0,85 €

4,25 €

1,40 €

5,60 €

4,03 €

4,03 €

10,36 €

31,08 €

2,85 €

5,70 €

9,81 €

9,81 €

14,92 €

29,84 €

5,13 €

5,13 €

2,49 €

12,45 €

0,84 €

5,04 €

14,25 €

28,50 €

0,53 €

0,53 €

1,27 €

2,54 €

2,87 €

2,87 €

0,41 €

8,20 €

0,88 €

8,80 €

3,16 €

31,60 €

7,32 €

14,64 €

9,79 €

19,58 €

3,98 €

19,90 €

0,20 €

0,40 €

3,33 €

6,66 €

0,70 €

1,40 €

2,24 €

4,48 €

6,61 €

6,61 €

15,15 €

30,30 €

6,48 €

6,48 €

6,34 €

12,68 €

7,27 €

14,54 €

2,39 €

14,34 €

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

240

Obchodný vestník 64/2019
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

VENTIL REG.CHLADENIA

1

1/1

PREPAD PAL 12 VAL.T815

1

1/1

ODPAD PALIVA

2

1/1

TRUBKA PAL.815 17X17

2

1/1

TRUBKA ODPADU

2

1/1

TESNENIE VEKA HLAVY VALCA T
815

9

1/1

TESNENIE OLEJOVEJ NADRZE

1

1/1

KRUZOK SI 52X42

3

1/1

GUFERO

1

1/1

TESNENIE SVETLOMETU

1

1/1

TESNENIE VYFUKOVE T 815

1

1/1

VENTIL OVLADANIA SKLAPANIA

1

1/1

UNASAC

1

1/1

KRUZOK SI.73X63 ZAS
TYCE.PREV.

1

1/1

PODLOZKA 108 x 95 x 2,70

3

1/1

PODLOZKA 108 x 95 x 3,5

4

1/1

KLUC BRZDOVY T815

1

1/1

KLUC BRZDOVY

1

1/1

VEKO TESNENIA TATRA 815

2

1/1

VYPLN DVERI T 815 PRAVE

1

1/1

SKRUTKA KOLA ZADNA T 815

12

1/1

TRMEN ZAVESNY PRAVY

1

1/1

ZAMOK UPLNY

4

1/1

CAP OPERNY

3

1/1

NABOJ TANIEROVEHO KOLA

1

1/1

KRYT KOLA PLECH T815

2

1/1

SKRUTKA PREDNEHO KOLA
T815

15

1/1

ZAVES TORZNEJ TYCE I TATRA

1

1/1

ZAVES TORZNEJ TYCE II TATRA

2

1/1

ZAVES TORZNEJ TYCE III TATRA

2

1/1

HLAVICA SERVA T815 LAVA

1

1/1

PUZDRO KU1820 TATRA

12

1/1

PODLOZKA POISTNA

2

1/1

LANKO RUC.PLYNU T 815

1

1/1

PRUZINA D 1,8 TATRA

2

1/1

40,06 €

40,06 €

8,18 €

8,18 €

46,93 €

93,86 €

4,21 €

8,42 €

11,08 €

22,16 €

1,07 €

9,63 €

0,50 €

0,50 €

0,47 €

1,41 €

5,95 €

5,95 €

4,36 €

4,36 €

0,38 €

0,38 €

52,43 €

52,43 €

40,26 €

40,26 €

0,78 €

0,78 €

4,73 €

14,19 €

4,73 €

18,92 €

23,78 €

23,78 €

35,16 €

35,16 €

11,83 €

23,66 €

22,88 €

22,88 €

2,72 €

32,64 €

39,26 €

39,26 €

6,60 €

26,40 €

7,25 €

21,75 €

62,13 €

62,13 €

15,84 €

31,68 €

5,22 €

78,30 €

7,54 €

7,54 €

12,66 €

25,32 €

8,23 €

16,46 €

37,20 €

37,20 €

0,71 €

8,52 €

0,70 €

1,40 €

4,96 €

4,96 €

0,49 €

0,98 €
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Deň vydania: 01.04.2019

MOTOROVA BRZDA

1

1/1

KLAPKA MOTOROVEJ BRZDY

1

1/1

KONCOVKA VYFUKU -KOMIN

2

1/1

TRUBKA VYFUKU T 815

1

1/1

TRUBKA VYFUKOVA

1

1/1

VALEC HYDR.ZDVIH.KABINY

2

1/1

AGREGAT HYDRAULICKY HA-253

1

1/1

KOHUT PALIVA BUFIKA

3

1/1

CAP ZAISTOVACI

2

1/1

TESNENIE SKLA DVERI

2

1/1

CIDLO ROZPINACIE MOTORA

2

1/1

ALTERNATOR 28V35A T815 EURII

1

1/1

KRYT POZICNEHO SVETLA

1

1/1

KRYT SVETL.SMER.1800

2

1/1

FILTER

1

1/1

TESNENIE VZDUCH.FILTRA

2

1/1

CISTIC HRUBY AVIA TURBO

1

1/1

OTACKOMER 38 0048 18005

1

1/1

CIDLO TEPLOMERU T 815

3

1/1

ZAMOK DVERI PR. T 815

7

1/1

MANZETA VZD.FILTRA

1

1/1

UHLIK START.AVIA PREVOD.

1

1/1

ODRAZKA JEDNA DIERA

130

1/1

ROZVODKA VZDUCHOVA T
SPOJKA

4

1/1

VENTIL NOZNY

1

1/1

KOLIK ZOTRVACNIKA

2

1/1

SKRUTKA ZOTRVACNIKA

30

1/1

SKRUTKA OJNICNA

2

1/1

MATICA OJNICNEJ SKRUTKY

2

1/1

LOZ.AX.9016 02 10

1

1/1

LOZ.AX.9016-02-20

6

1/1

LOZ.AX.9016 08 30

3

1/1

LOZ.AX.9015-02/10

1

1/1

LOZ.AX.9015-02/20

6

1/1

LOZ AX.9015 08 30

3

1/1

53,49 €

53,49 €

5,68 €

5,68 €

42,16 €

84,32 €

30,49 €

30,49 €

17,06 €

17,06 €

88,73 €

177,46 €

102,51 €

102,51 €

3,01 €

9,03 €

15,05 €

30,10 €

12,69 €

25,38 €

3,57 €

7,14 €

100,38 €

100,38 €

1,54 €

1,54 €

1,42 €

2,84 €

9,30 €

9,30 €

6,70 €

13,40 €

42,79 €

42,79 €

61,52 €

61,52 €

2,22 €

6,66 €

18,88 €

132,16 €

2,94 €

2,94 €

1,36 €

1,36 €

0,57 €

74,10 €

3,13 €

12,52 €

10,48 €

10,48 €

0,42 €

0,84 €

1,14 €

34,20 €

4,64 €

9,28 €

1,59 €

3,18 €

3,25 €

3,25 €

3,11 €

18,66 €

2,70 €

8,10 €

2,86 €

2,86 €

3,08 €

18,48 €

2,53 €

7,59 €
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Deň vydania: 01.04.2019

LOZ.AX 9016 02 00

6

1/1

LOZ.AX.9015 02 00

6

1/1

VODITKO VYF:VENTILOV

6

1/1

MISKA VENTILOV

10

1/1

ZATKA PROTIMRAZOVA

4

1/1

SKRUTKA ROZVODOV

6

1/1

SKRUTKA HLAVY 12X1,5X120

5

1/1

SKRUTKA HLAVY 12X1,5X152

1

1/1

MATICA NAST.KUP.HL.

15

1/1

HRANOL SPONOVAKA
ALTERNATORA

1

1/1

CAP DO PACKY DOPR.CER.

1

1/1

SKRUTKA
ALTERN.BLOKOVACIA

3

1/1

MATICA VSTREKU M10 kluč14

23

1/1

PODLOZKA OPERNA
DRZ.TRYSIEK

19

1/1

FILTER

7

1/1

TESNENIE VOD.CER.NT.

2

1/1

TESNENIE OLEJOVEJ VANE AVIA

1

1/1

PODLOZKA POD VEKO
VENTILOV

50

1/1

PUZDRO ZAD.VEKA 5st.PREV.

4

1/1

SILENBLOK MOTORA ZADNY

2

1/1

VENTIL ODVZDUSNOVACI

1

1/1

PUZDRO VEKA PREV.4ST.

1

1/1

PRUZINA BLOKOVACIA

2

1/1

MANZETA TESN.TYCE RADENIA

2

1/1

ZATKA PLNIACA ZAD.NAPR.

1

1/1

LANKO RUC.BRZ. A 21

2

1/1

PRUZINA BRZD DLHA A15

2

1/1

PRUZINA BRZD KRAT.A15

4

1/1

PRUZINA VOD.CELUSTE

9

1/1

SKRUTKA TLMICA A 21

3

1/1

SKRUTKA PRED.NAPR.14.226

1

1/1

CAP RAMENA HORNEHO

1

1/1

PRUZINA BRZ.PRED.A15

6

1/1

SKRUTKA PRED.TLM.DOLNA

1

1/1

SKRUTKA PRED.TLM.HORNA

1

1/1

3,29 €

19,74 €

3,21 €

19,26 €

2,97 €

17,82 €

1,15 €

11,50 €

0,83 €

3,32 €

2,13 €

12,78 €

2,16 €

10,80 €

2,39 €

2,39 €

1,20 €

18,00 €

1,69 €

1,69 €

2,09 €

2,09 €

0,74 €

2,22 €

0,39 €

8,97 €

0,57 €

10,83 €

1,79 €

12,53 €

1,90 €

3,80 €

3,10 €

3,10 €

0,09 €

4,50 €

1,20 €

4,80 €

3,50 €

7,00 €

3,56 €

3,56 €

2,65 €

2,65 €

0,32 €

0,64 €

1,40 €

2,80 €

1,36 €

1,36 €

9,32 €

18,64 €

0,90 €

1,80 €

0,61 €

2,44 €

0,63 €

5,67 €

2,26 €

6,78 €

2,88 €

2,88 €

4,25 €

4,25 €

0,89 €

5,34 €

1,75 €

1,75 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

SKRUTKA PRED.TLM.HORNA

1

1/1

PODLOZKA VYR,TLMIC A31

8

1/1

PUZDRO HOR.CAPU Q 18

1

1/1

PUZDRO HOR.CAPU Q 18.4

1

1/1

DRZIAK SPOJKOVEHO LANKA

4

1/1

PAKA SPOJKY TIAHLA

1

1/1

TIAHLO PEDALA PL.

6

1/1

LANO RUC. BRZDY

1

1/1

DROT BOUDENA SKLAPACA

2

1/1

CAP LANA SPOJKY Q6

1

1/1

NASTAVEC NA OBMEDZ
PRUZINY

2

1/1

PUZDRO PAKY SPOJKY

2

1/1

PRUZINA RAD.PAKY 5ST.PREV.

3

1/1

PRUZINA SPOJKY

5

1/1

PRUZINA OBMEZOVACA
VELKA

1

1/1

PRUZINA OBMEZOVACA MALA

6

1/1

SPOJKA BRZD.TRUBIEK

5

1/1

POTAH PEDALU AVIA

5

1/1

CAP

1

1/1

SKRUTKA NADRZE VYPUSTACIA

2

1/1

HADICA CHLADICA STREDNA

1

1/1

HADICA CHLADICA HORNA

1

1/1

TYC UPEVNOV.NA
AKUMULATOR

1

1/1

KLADKA BOC DVERI FURGON

4

1/1

VEDENIE DVERI LAVE

1

1/1

KUZEL NARAZKA Z.D.FURGON

2

1/1

TESNENIE

1

1/1

ZATKA ZAVESU CAPU DVERI

4

1/1

KRYT SMEROVKY

2

1/1

PREPINAC SMEROVYCH
SVETIEL

1

1/1

HADICA

1

1/1

KLUC KOLA OK 26 AVIA

1

1/1

ZAMOK BEZ NAJAZ.PRAVY AVIA

1

1/1

MIERKA OLEJA

1

1/1

HADICA PREPADOVA A 31

1

1/1

2,71 €

2,71 €

0,72 €

5,76 €

2,87 €

2,87 €

2,86 €

2,86 €

1,09 €

4,36 €

2,26 €

2,26 €

1,53 €

9,18 €

2,32 €

2,32 €

1,11 €

2,22 €

0,57 €

0,57 €

0,66 €

1,32 €

2,04 €

4,08 €

0,85 €

2,55 €

0,93 €

4,65 €

1,86 €

1,86 €

0,42 €

2,52 €

1,46 €

7,30 €

1,78 €

8,90 €

5,84 €

5,84 €

1,36 €

2,72 €

3,73 €

3,73 €

6,16 €

6,16 €

1,51 €

1,51 €

0,71 €

2,84 €

1,42 €

1,42 €

1,27 €

2,54 €

5,45 €

5,45 €

0,30 €

1,20 €

0,86 €

1,72 €

5,40 €

5,40 €

1,87 €

1,87 €

11,70 €

11,70 €

8,69 €

8,69 €

5,63 €

5,63 €

6,69 €

6,69 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

REMENICA KOMPRESORA

1

1/1

TRUBKA KOMPRESORU
OLEJOVA

1

1/1

TESNENIE KOMPRESORA AVIA

1

1/1

TESNENIE KOMPRESORA

9

1/1

PAKA RUC.BRZ.PRAV.A30

2

1/1

PAKA RUC.BRZ.LAVA A30

3

1/1

TYC ROZPERNA PRAVA A30

1

1/1

KRUZOK OPERNY ZADNEJ NAP.A30

1

1/1

SKRUTKA KOLA A-30 PREDNA

24

1/1

PUZDRO POLOOSI POD
GUFERO

2

1/1

SKRUTKA TLM.ZADNEHO

10

1/1

TESNENIE NA POLOOS AVIA

3

1/1

KRYTKA CAPU PAKY RIADENIA

2

1/1

TIAHLO KOMPL.OVL PLYNU

1

1/1

STRMEN VZDUCHOJEMU AVIA

3

1/1

MANZETA BR.V.Q44,5 ZADN.

4

1/1

HADICA

1

1/1

1

1/1

1

1/1

KOLENO SANIA A31TURBO

1

1/1

TRUBKA ODVOD.OLEJ.DOLNA

3

1/1

NASTAVEC ZHAVICA

15

1/1

TRUBKA

2

1/1

HADICA ODVZDUSNOVACIA

1

1/1

DOSKA KOMPRESORU

1

1/1

TYC ZASUVACIA UPL.

2

1/1

ARETACNY KOLIK 5 ST

7

1/1

DRZIAK PRICHYTKY BOVDENU

4

1/1

LANKO BRZD.A30

2

1/1

KONZOLA RADIACEJ PAKY

3

1/1

SKRUTKA VOLNOBEHU AVIA

1

1/1

PRUZINA LOZ SPOJKY

4

1/1

PRUZINA LOZ.SPOJKY TURBO

4

1/1

SPINAC TLAKU VZDUCHU A75

2

1/1

LANKO VALCA PRUZINOVEHO

1

1/1

HADICA KURENIA
ODVZDUSNOVACIA
SPOJOVACIA TRUBKA
VYMENIKA

15,69 €

15,69 €

6,81 €

6,81 €

0,16 €

0,16 €

0,22 €

1,98 €

15,76 €

31,52 €

15,72 €

47,16 €

5,18 €

5,18 €

9,52 €

9,52 €

2,11 €

50,64 €

1,46 €

2,92 €

2,30 €

23,00 €

0,35 €

1,05 €

3,59 €

7,18 €

4,28 €

4,28 €

1,87 €

5,61 €

0,67 €

2,68 €

8,04 €

8,04 €

5,01 €

5,01 €

14,08 €

14,08 €

69,59 €

69,59 €

6,56 €

19,68 €

0,62 €

9,30 €

8,09 €

16,18 €

1,63 €

1,63 €

32,72 €

32,72 €

38,41 €

76,82 €

4,27 €

29,89 €

2,02 €

8,08 €

2,67 €

5,34 €

2,39 €

7,17 €

5,04 €

5,04 €

0,35 €

1,40 €

1,39 €

5,56 €

8,16 €

16,32 €

5,10 €

5,10 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

TRUBKA BRZDOVA 1300

2

1/1

TRUBKA BRZDOVA 1500

2

1/1

SPINAC BRZDOVY KRATKY

6

1/1

HADICA

4

1/1

ROZVODKA

4

1/1

MASKA PREDNA OVALNE
SVETLA

1

1/1

RAMIK OKRASNY

2

1/1

PRERUSOVAC SMERU ATURBO

1

1/1

AKUSTICKY SIGNALIZATOR

1

1/1

KRYT Z.SKUP.SVETLA

3

1/1

RELE OSTRIKOVACA SVETIEL

9

1/1

GUFERO

5

1/1

PREPINAC VAR.SVETIEL

4

1/1

SYMBOL OVLAD,SVETIEL

4

1/1

VENTIL PRETLAKOVY

1

1/1

PALIVOMER 12V

2

1/1

VALCEK VZD.UZAVIERKY DIF.

1

1/1

PRUZINA VRATNA UZAVIERKY

1

1/1

PAKA RUCN.BRZD.PR.TURBO

2

1/1

PAKA RUC.BRZD.L.TURBO

3

1/1

STIERAC

3

1/1

PRUZINA PRAV.PAKY TURBO

3

1/1

PRUZINA CEL.L+PR.EURO II

3

1/1

PRUZINA NA RUCN. BRZDU

1

1/1

KRIZ VZDUCHOVY TURBO

3

1/1

ROZVODKA VZDUCHU

1

1/1

KOMPEZATOR VYF A75 Q81

1

1/1

DORAZ D65X45

8

1/1

BLOK KONTROLIEK AEV 2016

2

1/1

PLAVAK AVIA 120L.NADRZ

1

1/1

REMENICA KLUK.HRIAD.EURO2

2

1/1

TERMOSPINAC EURO II

3

1/1

PODLOZKA POD BOSCH TRYSKU
A75

1

1/1

ODLUCOVAC OLEJ.EURO 2

1

1/1

VICKO KOM.TERMOS.TURBO

2

1/1

5,82 €

11,64 €

6,46 €

12,92 €

3,20 €

19,20 €

3,64 €

14,56 €

4,11 €

16,44 €

24,92 €

24,92 €

2,81 €

5,62 €

14,74 €

14,74 €

5,01 €

5,01 €

4,75 €

14,25 €

10,27 €

92,43 €

1,89 €

9,45 €

22,39 €

89,56 €

0,44 €

1,76 €

6,21 €

6,21 €

16,06 €

32,12 €

16,32 €

16,32 €

1,41 €

1,41 €

15,60 €

31,20 €

14,51 €

43,53 €

9,75 €

29,25 €

0,19 €

0,57 €

0,24 €

0,72 €

0,64 €

0,64 €

6,26 €

18,78 €

7,49 €

7,49 €

16,93 €

16,93 €

2,91 €

23,28 €

16,44 €

32,88 €

17,36 €

17,36 €

21,05 €

42,10 €

9,29 €

27,87 €

0,46 €

0,46 €

32,40 €

32,40 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

VICKO KOM.TERMOS.TURBO

2

1/1

TESNENIE VENTILU EURO II

13

1/1

TESNENIE TERM.KOM.A75

1

1/1

TESNENIE SAC.POTR.

4

1/1

TESNENIE TURBODM.EURO II - K04

6

1/1

TESNENIE ODVODU OL.TURBA

2

1/1

SKRUTKA KARD.TURBO

6

1/1

MATICA SKR.KARD.TURBO

1

1/1

CELUST A31 TURB.PR.

1

1/1

CELUST A31 TURB. L.

1

1/1

4

1/1

1

1/1

THV AVIA TURBO

2

1/1

VALEC BRZ.TUR.A20 ZADNY

2

1/1

SVIECKA ZH EURO II

4

1/1

REMENICA TROJDR,A75

1

1/1

REMENICA KOMPR.TURBO NT

2

1/1

HRDLO UHLOVE L.

1

1/1

2

1/1

1

1/1

LANO RUC.BRZD. A75

2

1/1

HACIK BRZD.CELUSTI A60/75

2

1/1

PRILOZKA ZADN.PERA A75

1

1/1

SKRUTKA TLMIC A75
HORN.ZADN.

9

1/1

KRUZOK GUFERA A60/75

4

1/1

SKRUTKA PREDN A60,75

4

1/1

TRMEN LIST.PERA A60 PREDNI

3

1/1

SKRUTKA TL.PR. A75 14X1,5X120

4

1/1

MATICA NYLSTOP M14X1,5

21

1/1

PAKA RIADENIA A65/75

2

1/1

PAKA OTOC.CAPU LAVA A75

2

1/1

KRUZOK MANZETY TYCE RIAD.

4

1/1

TRUBKA VONKAJSIA A75

1

1/1

PRUZINA ZAPADKY FL A60/75

8

1/1

LANKO PLYNU A60/75 DLHE

1

1/1

LANKO R.BRZ.DELENE A31
TURBO
VZDUCH.VALEC RUCN. BRZDY
TURBO

PAKA ZASUVACEJ TYCE VONKAJSIA
AD100
CELUST ZADNA A 60/75 UBEZNA
L

7,66 €

15,32 €

0,98 €

12,74 €

0,18 €

0,18 €

0,41 €

1,64 €

0,68 €

4,08 €

0,16 €

0,32 €

0,11 €

0,66 €

0,34 €

0,34 €

12,63 €

12,63 €

11,81 €

11,81 €

7,83 €

31,32 €

64,80 €

64,80 €

31,09 €

62,18 €

17,46 €

34,92 €

5,69 €

22,76 €

30,93 €

30,93 €

24,37 €

48,74 €

7,63 €

7,63 €

33,12 €

66,24 €

34,85 €

34,85 €

13,53 €

27,06 €

0,57 €

1,14 €

9,07 €

9,07 €

1,29 €

11,61 €

9,16 €

36,64 €

2,41 €

9,64 €

4,09 €

12,27 €

1,19 €

4,76 €

0,44 €

9,24 €

37,90 €

75,80 €

32,16 €

64,32 €

0,97 €

3,88 €

110,21 €

110,21 €

0,27 €

2,16 €

9,28 €

9,28 €
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Deň vydania: 01.04.2019

PRUZINA PED.SPOJKY A75

8

1/1

PRUZINA PEDAL.BRZD.A75

6

1/1

BRZDIC DVOJOKR.HLAVNY
A60/75

1

1/1

HADICA BRZDOVA A60/75

1

1/1

SPINAC BRZD.SVET.A75

8

1/1

SADA TESN.BRZD.TRMENA A75

1

1/1

VENTIL PRETLAKOVY EXP.

2

1/1

HADICA CHL.DOL.A75

1

1/1

HADICA CHL.HOR. A75

3

1/1

BLATNIK PRED A75

2

1/1

VYPLN DVERI PR.A60/75

1

1/1

CLONA SLNECNA L.

1

1/1

CLONA SLNECNA PR.

1

1/1

ZDRUZ.OVL.SMERU LAVA CAST

1

1/1

HUBICA SMEROVATELNA A75

3

1/1

HADICA VZD.KUR.570 A75

4

1/1

HADICA VZD.KUR. 390 A75

4

1/1

HADICA VZD.KUR. 490 A75

5

1/1

HADICA VZD.KUR. 700 A75

3

1/1

MADLO DVERI L.A75

2

1/1

MADLO DVERI PR.A75

2

1/1

UZAVER NADRZE 60 mm so
zámkom

2

1/1

KRYT

1

1/1

KRYT ZADNEHO SVETLA

2

1/1

KRYT ZADNEHO SVETLA

1

1/1

NAHON

1

1/1

NAHON

1

1/1

SVETLO LED ORANZOVE

1

1/1

SVETLO POZ.ORANZ LED

3

1/1

KRYT OCHR.REFLEK.Q186H3

2

1/1

REFLEKTOR FERGUSON 1889

2

1/1

SVETLO

1

1/1

SNIMAC

1

1/1

SVETLO

1

1/1

VICKO NADRZE TRUCK Q80

1

1/1

0,41 €

3,28 €

0,44 €

2,64 €

61,87 €

61,87 €

4,08 €

4,08 €

3,92 €

31,36 €

24,13 €

24,13 €

3,44 €

6,88 €

5,05 €

5,05 €

6,29 €

18,87 €

40,42 €

80,84 €

12,33 €

12,33 €

6,13 €

6,13 €

12,77 €

12,77 €

26,62 €

26,62 €

13,06 €

39,18 €

1,93 €

7,72 €

1,59 €

6,36 €

2,25 €

11,25 €

2,53 €

7,59 €

49,21 €

98,42 €

32,68 €

65,36 €

6,56 €

13,12 €

5,46 €

5,46 €

6,34 €

12,68 €

6,34 €

6,34 €

9,80 €

9,80 €

9,80 €

9,80 €

5,52 €

5,52 €

6,60 €

19,80 €

2,10 €

4,20 €

7,53 €

15,06 €

11,05 €

11,05 €

31,73 €

31,73 €

74,00 €

74,00 €

5,24 €

5,24 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

VICKO NADRZE SCANIA S4 98-

1

1/1

VICKO NADRZE AD BLUE

1

1/1

STOP SPINAC VZDUCHOVY

2

1/1

SPINAC VZDUCHU

2

1/1

PRIPOJKA KONTROLNA A+B

3

1/1

VICKO PROTIMR.PUMPY

1

1/1

ODRAZKA NA DVE SKRUTKY

45

1/1

LOZISKO SAMOMAZNE

2

1/1

KRYT

4

1/1

KRYT

1

1/1

SVETLO

1

1/1

SVETLO

2

1/1

KRYT

1

1/1

SVETLO OBRYSOVE GULATE

4

1/1

KONTROLKA OKR.+STVOREC

4

1/1

TLACITKO SPINAC.UZAVIERKY

1

1/1

HUKACKA 12V-24V SADA

1

1/1

T - SPOJKA M 22 x 1,5

4

1/1

KRYT SVETL.TRAKTOR 076/077

2

1/1

PRERUSOVAC 24V

1

1/1

SVETLO

2

1/1

KRYT

2

1/1

SVETLO

1

1/1

SVETLO

1

1/1

KRYT

3

1/1

KRYT ZADN.SVETLA LUXL.

5

1/1

ZASUVKA 7 POL 12V DDR

2

1/1

ZASTRCKA ABS 24V

1

1/1

ZASUVKA 7POL.KOVOVA

1

1/1

CERPADLO RUCNE

1

1/1

FILTER LIAZ TATRA PJ 4

6

1/1

FILTER LIAZ TATRA PH4

8

1/1

POISTKA NOZOVA

1000

1/1

POISTKA NOZ.MAXI 20-100A

5

1/1

POISTKA 8A,16A,25A,

100

1/1

10,92 €

10,92 €

8,80 €

8,80 €

5,94 €

11,88 €

6,27 €

12,54 €

3,67 €

11,01 €

1,37 €

1,37 €

0,61 €

27,45 €

0,87 €

1,74 €

0,94 €

3,76 €

2,22 €

2,22 €

9,00 €

9,00 €

9,10 €

18,20 €

2,22 €

2,22 €

3,31 €

13,24 €

1,27 €

5,08 €

3,28 €

3,28 €

9,65 €

9,65 €

4,47 €

17,88 €

1,15 €

2,30 €

3,97 €

3,97 €

4,80 €

9,60 €

4,80 €

9,60 €

11,88 €

11,88 €

11,76 €

11,76 €

1,74 €

5,22 €

2,46 €

12,30 €

1,35 €

2,70 €

2,68 €

2,68 €

2,05 €

2,05 €

4,66 €

4,66 €

1,68 €

10,08 €

1,68 €

13,44 €

0,04 €

40,00 €

1,13 €

5,65 €
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POISTKA 8A,16A,25A,

Deň vydania: 01.04.2019

100

1/1

2

1/1

1

1/1

3

1/1

NAHON 1 650

1

1/1

NAHON 3 250

3

1/1

NAHON AVIA KINCL 2,8m

1

1/1

NAHON 4 300

1

1/1

NAHON 4 820

1

1/1

NAHON KINCL 4820 K

1

1/1

NAHON 10 500 KINCL

1

1/1

REMEN .A90 PV7PK2480

1

1/1

REMEN 8PK1675 CUMMINS S
KLIM

2

1/1

GUFERO

1

1/1

GUFERO

1

1/1

1

1/1

1

1/1

TESNENIE TRUBKY OLEJA D422

1

1/1

THV SPOJKOVY D60-421

1

1/1

PIESTIK UZAVIERKY SADA

1

1/1

1

1/1

3

1/1

HADICA

1

1/1

SKLO ZRKADLA VOLVO FL6
MAN

1

1/1

ZAMEK DVERI L. A100

1

1/1

ZAMOK DVERI PR.AD 100

1

1/1

TLACITKO OVL.HUKACKY

1

1/1

SPINAC SPUSTACA OKNA
PR.SPOLUJAZD.

2

1/1

SPINAC DVEROVY AD100

3

1/1

SPINAC PEDALU

1

1/1

RELE STARTERA AD 100 12V

1

1/1

RELE VAROVNYCH SVETIEL

1

1/1

MODUL KONTROLY
BRZD.SVETIEL

3

1/1

MODUL ZADN.HMLOVKY A100

3

1/1

POISTKA 80A ZHAVENIE AD100

10

1/1

PREDLZENIE VENT.KOV
DL.140mm
PREDLZENIE VENT.HADICA D.
160mm
PREDLZENIE VENT
KOV.KOLIENKO

CISTIC VZDUCHU D 421,422
DONALDSON
REDUKCIA GUMOVA
CIST.VZDUCHU

PUZDRO OTOC.DOLNE 3540
KX22
PUZDRO OTOC.HORNE 3520
KX22

0,02 €

2,00 €

1,75 €

3,50 €

3,48 €

3,48 €

1,18 €

3,54 €

6,19 €

6,19 €

11,25 €

33,75 €

18,98 €

18,98 €

18,58 €

18,58 €

19,17 €

19,17 €

24,96 €

24,96 €

23,91 €

23,91 €

44,83 €

44,83 €

7,96 €

15,92 €

4,53 €

4,53 €

2,48 €

2,48 €

81,48 €

81,48 €

1,98 €

1,98 €

0,18 €

0,18 €

32,23 €

32,23 €

69,50 €

69,50 €

2,55 €

2,55 €

0,94 €

2,82 €

5,14 €

5,14 €

14,72 €

14,72 €

13,57 €

13,57 €

12,96 €

12,96 €

9,56 €

9,56 €

13,42 €

26,84 €

1,78 €

5,34 €

4,45 €

4,45 €

1,34 €

1,34 €

3,30 €

3,30 €

4,66 €

13,98 €

11,31 €

33,93 €

1,68 €

16,80 €
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SKLO ZR.UHL. FH II /300/

Deň vydania: 01.04.2019

2

1/1

1

1/1

1

1/1

SKLO

2

1/1

ZRKADLO Z 700 OBYC

2

1/1

SKLO Z 400

8

1/1

SKLO Z 430

2

1/1

SKLO Z 430 VYHRIEVANE

2

1/1

SKLO Z 750 SNOSICOM VYHR.

1

1/1

CAP RADENIA RYCHLOSTI

1

1/1

IV SVETLO SMER LP Stral

1

1/1

FOLIA VYHR.Z350 24V.

5

1/1

IV SKRUTKA KOLA P/Z ECar
80E/100E

10

1/1

IV SROB KOLA

8

1/1

IV KRIZ KARDANU Dai 00-

1

1/1

IV SNIMAC OPOTR. BRZD

1

1/1

KRIZ

2

1/1

IV MONTAZNA SADA PLATNICIEK Dai
65C

1

1/1

IV MANZETA SERVORIADENIA

2

1/1

IV FILTER VZDUCHOVY

1

1/1

KRUZOK 143,8x 2,5 E II.HLAVA

10

1/1

VEDENIE VENTILU VYFUK.

4

1/1

VODITKA VENTILOV

1

1/1

UNASAC KVAP.SPOJ.1.19/17

1

1/1

UNASAC VENTILATORA1.19/43

3

1/1

UNASAC 1.19

2

1/1

VIKO SPOJKY KAPALINOVEJ

1

1/1

PUZDRO EII

1

1/1

OZUBENIE SPOJ.2.04/57

1

1/1

KUZEL SYNCH.2. 2.05/41

1

1/1

PALEC RADENIA

1

1/1

KOLO NAHONU 14 ZUB.

1

1/1

KOLO NAHONU 17 ZUBOVE

1

1/1

CAP KRATKY

5

1/1

KOLO VYR.

1

1/1

SKLO ZRKADLA MAN TGL/M AVIA
75
SKLO ZRKADLA UHLOVEHO TGA

43,15 €

86,30 €

9,54 €

9,54 €

18,66 €

18,66 €

10,89 €

21,78 €

19,26 €

38,52 €

3,67 €

29,36 €

5,32 €

10,64 €

11,40 €

22,80 €

34,73 €

34,73 €

7,93 €

7,93 €

23,27 €

23,27 €

4,47 €

22,35 €

2,84 €

28,40 €

1,55 €

12,40 €

47,35 €

47,35 €

3,35 €

3,35 €

28,64 €

57,28 €

3,91 €

3,91 €

31,30 €

62,60 €

22,80 €

22,80 €

6,96 €

69,60 €

5,58 €

22,32 €

3,89 €

3,89 €

34,26 €

34,26 €

36,66 €

109,98 €

41,93 €

83,86 €

28,37 €

28,37 €

57,35 €

57,35 €

45,79 €

45,79 €

125,83 €

125,83 €

66,28 €

66,28 €

20,59 €

20,59 €

27,37 €

27,37 €

4,46 €

22,30 €

98,47 €

98,47 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

MATICA ZAD.NABOJ

2

1/1

MATICA

3

1/1

TIAHLO RIADENIA T815

1

1/1

VIDLICA

3

1/1

KAMEN T 815

2

1/1

PIEST ZASUV.TYCE 2.04/12

2

1/1

CAP VIDLICE SPOJKY T-815

1

1/1

CAP VOD.TATRA 7.40/25

3

1/1

CAP 3.02/75 PN,ZN.

2

1/1

CAP KRIZOVY RIADENIA

1

1/1

CAP KAMENA

2

1/1

PANVA

1

1/1

PANVA GULOVA

4

1/1

PANVA PERA OPORNA

1

1/1

PANVA GULOVA TATRA

1

1/1

PUZDRO 2006 VLOZKA

1

1/1

PUZDRO KRUZOK OTC.CAPU

1

1/1

PUZDRO ROZPERNE TATRA

2

1/1

LOZISKO HORNE T815 EII

1

1/1

PUZDRO

3

1/1

PUZDRO

1

1/1

PRUZINA VNUTORNA

2

1/1

PRUZINA D 2,8

4

1/1

PRUZINA BRZD.CELUSTI

6

1/1

KRUZOK POISTNY T815

2

1/1

KRUZOK POISTOVACI 44

1

1/1

KRUZOK ZOTRVACNIKA T815

1

1/1

KRUZOK T815 SPOJKY

1

1/1

ROZPERKA T815 EUROII

2

1/1

KRUZOK DEL. 2.05/25

1

1/1

PAS PLECHOVY PN

1

1/1

KRUZOK TESN.VYFUKU MALY

4

1/1

KRUZOK TESNIACI VELKY

8

1/1

VIKO KRYCIE

1

1/1

PODLOZKA OTOC.CAPU 0,5 mm

5

1/1

25,14 €

50,28 €

9,90 €

29,70 €

16,63 €

16,63 €

10,83 €

32,49 €

9,01 €

18,02 €

16,81 €

33,62 €

13,09 €

13,09 €

2,91 €

8,73 €

1,05 €

2,10 €

27,50 €

27,50 €

2,72 €

5,44 €

9,02 €

9,02 €

4,99 €

19,96 €

5,32 €

5,32 €

3,35 €

3,35 €

3,31 €

3,31 €

41,48 €

41,48 €

13,86 €

27,72 €

71,30 €

71,30 €

8,44 €

25,32 €

5,94 €

5,94 €

0,68 €

1,36 €

0,56 €

2,24 €

1,00 €

6,00 €

2,64 €

5,28 €

46,04 €

46,04 €

14,15 €

14,15 €

1,97 €

1,97 €

32,51 €

65,02 €

15,73 €

15,73 €

8,76 €

8,76 €

1,89 €

7,56 €

2,84 €

22,72 €

6,37 €

6,37 €

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

252

Obchodný vestník 64/2019
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná
vec
hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

PODLOZKA OTOC.CAPU 0,5 mm

5

1/1

PODLOZKA OTOC.CAPU 0,3 mm

15

1/1

PODLOZKA OTOC.CAPU 0,2 mm

8

1/1

PRILOZKA

2

1/1

PODLOZKA VYM,KOV,Q2mm

20

1/1

PODLOZKA T815 EUROII

5

1/1

PODLOZKA T815 EUROII

8

1/1

PODLOZKA T815 EUROII

10

1/1

PLECH KRYCI

2

1/1

KRUZOK 50308

1

1/1

PODLOZKA 2.04/9

5

1/1

PODLOZKA POISTOVACIA

1

1/1

PLECH POISTOVACI

2

1/1

PODLOZKA POISTOVACIA

2

1/1

PODLOZKA STAHOVACIA

1

1/1

PODLOZKA TATRA ZADNY
NABOJ

1

1/1

COCKA

1

1/1

KOLIK USTAVOVACI

2

1/1

KOLIK

1

1/1

SKRUTKA ZOTRVACNIKA T815

1

1/1

MATICA SO ZAREZOM

1

1/1

MATICA PREDN NAPR.T815

1

1/1

MATICA PR.NABOJA SO
ZAREZOM

1

1/1

MATICA PRIRUBY EI KARDANU

1

1/1

MATICA KLB.PRAVY ZAVIT

1

1/1

MATICA POISTOVACIA Z.NAB.

1

1/1

MATICA

2

1/1

TESNENIE VEKA HLAVY VALCA

2

1/1

SILENBLOK MOTORA T-815 EURO
2

8

1/1

MIERKA OLEJA T 815 62 cm

1

1/1

VIDLICA SPOJKY

1

1/1

VEDENIE PAKY RADIACEJ

1

1/1

DRZIAK SPOJKOVEHO
VALCEKU

1

1/1

KRUZOK OTOCNEHO CAPU

2

1/1

PAKA KLUCA PRAVA

1

1/1

0,49 €

2,45 €

0,25 €

3,75 €

0,49 €

3,92 €

7,22 €

14,44 €

0,16 €

3,20 €

0,26 €

1,30 €

0,41 €

3,28 €

0,56 €

5,60 €

0,97 €

1,94 €

7,13 €

7,13 €

0,55 €

2,75 €

4,58 €

4,58 €

0,82 €

1,64 €

15,16 €

30,32 €

1,79 €

1,79 €

6,71 €

6,71 €

11,71 €

11,71 €

1,53 €

3,06 €

1,59 €

1,59 €

9,86 €

9,86 €

6,12 €

6,12 €

9,44 €

9,44 €

12,03 €

12,03 €

20,41 €

20,41 €

23,44 €

23,44 €

21,24 €

21,24 €

9,01 €

18,02 €

4,56 €

9,12 €

4,47 €

35,76 €

13,57 €

13,57 €

54,80 €

54,80 €

27,15 €

27,15 €

13,94 €

13,94 €

3,60 €

7,20 €

52,42 €

52,42 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

PAKA KLUCA PREDNA LAVA

1

1/1

PAKA S PUZDROM

3

1/1

KLB UHLOVY M 5

2

1/1

PUZDRO T 815 ZAD.NAPR.

2

1/1

VALCEK RUC.BRZDY T 815

1

1/1

VALEC OVLADANIA

2

1/1

TRUBKA OCHRANNA

6

1/1

TRUBKA

2

1/1

VZDUCHJEM

1

1/1

TRUBKA ZAD.BRZD.VALEC T-815

1

1/1

SKRUTKA ARETACNA UPLN.

1

1/1

PRERUSOVAC SMERU
AEV3234

1

1/1

TLMIC

2

1/1

TLAKOMER OLEJA T815 EURO

2

1/1

1

1/1

3

1/1

TIAHLO

2

1/1

TRUBKA

1

1/1

IV CIDLO TEPL.VODY E/C/E/T,E/S

1

1/1

IV SAMOSTAV BRZD Dai 59.12

1

1/1

CIDLO TEPLOTY MAN

1

1/1

IV SVETLO LP ET/ES

1

1/1

IV POTRUBIE VYFUKOVE

1

1/1

PREDNE SVETLO SMEROVE L
EUROTECH

1

1/1

IV PLAST ZRKADLA L Dai

1

1/1

IV SVETLO OBRYSOVE LAVE

1

1/1

IV MATICA KOLOVA M 20 x 1,5

10

1/1

1

1/1

1

1/1

IV SVETLO SMERU PR.PRAVE

1

1/1

IV TIAHLO RADENIA

1

1/1

IV PUZDRO RAMENA KOLA
LP/PP

1

1/1

OBJIMKA

1

1/1

RYCHLOSP.GUL.ZASUV.Q 18

2

1/1

RYCHLOSP.BAON.ZASTR.Q22

1

1/1

VALEC VZDUCH.
MOTOR.BRZDA
VENTIL CHLADICA OLEJA
WAHLER

IV SVETLO SMEROVE BOCNE
PR.PRAVE
IV SVETLO SMERU BOCNE PREDNE
LAVE

46,14 €

46,14 €

13,90 €

41,70 €

6,53 €

13,06 €

28,43 €

56,86 €

152,01 €

152,01 €

30,81 €

61,62 €

8,19 €

49,14 €

6,77 €

13,54 €

26,53 €

26,53 €

15,60 €

15,60 €

20,69 €

20,69 €

25,63 €

25,63 €

36,31 €

72,62 €

21,10 €

42,20 €

30,00 €

30,00 €

13,72 €

41,16 €

37,68 €

75,36 €

54,84 €

54,84 €

26,29 €

26,29 €

62,65 €

62,65 €

28,26 €

28,26 €

97,86 €

97,86 €

31,32 €

31,32 €

22,03 €

22,03 €

37,49 €

37,49 €

12,41 €

12,41 €

4,44 €

44,40 €

10,40 €

10,40 €

11,50 €

11,50 €

19,12 €

19,12 €

32,68 €

32,68 €

4,54 €

4,54 €

6,00 €

6,00 €

8,28 €

16,56 €

6,62 €

6,62 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

VENTIL SPATNY

1

1/1

SPRAY

1

1/1

REDUKCIA M14x1,5mm,
M18x1,5mm

2

1/1

STIERACIA LISTA 800 mm TRL

2

1/1

KRALOVSKY CAP -ROVNE
DIERY

1

1/1

UNASAC

2

1/1

UNASAC

2

1/1

CAP

1

1/1

PASKA REFLEXNA NA PEVNY
POVRCH

81

1/1

CERPADLO

2

1/1

LOZISKO

3

1/1

LOZISKO

1

1/1

KRUZOK

7

1/1

KRUZOK

1

1/1

LOZISKO

2

1/1

LOZISKO

2

1/1

LOZISKO

1

1/1

OCKO COLNEHO LANKA

2

1/1

1

1/1

2

1/1

OPRAVARENSKA SADA

1

1/1

SPINAC MOTOR.BRZDY

2

1/1

UZAVER

3

1/1

SVETLO
POZ.CIERNO/CERVENE+DRZ.

3

1/1

ZASTRCKA ZLTA L

1

1/1

HRIADEL

2

1/1

HADICA DH VYLOZNIKA

2

1/1

OSVETLENIE SPZ

2

1/1

SKLO ZRKADLA ATEGO

1

1/1

STIERAC 525 mm TIR607

1

1/1

EV KABELAZ VENTILOV

3

1/1

EV VENTIL 88 CM

1

1/1

PUZDRO OJA Q 30mm

2

1/1

KLUC ZAMKU PRED.MASKY

1

1/1

SKRUTKA NARAZACIA

10

1/1

IV MATKA NABOJA KOLA PRED.
Dai/ECar
IV MATKA ZADNEHO NABOJA
KOLA

4,09 €

4,09 €

3,36 €

3,36 €

6,49 €

12,98 €

6,78 €

13,56 €

46,80 €

46,80 €

8,59 €

17,18 €

8,81 €

17,62 €

6,52 €

6,52 €

1,20 €

97,20 €

15,60 €

31,20 €

7,32 €

21,96 €

7,62 €

7,62 €

1,71 €

11,97 €

0,36 €

0,36 €

11,56 €

23,12 €

8,69 €

17,38 €

10,51 €

10,51 €

1,20 €

2,40 €

24,28 €

24,28 €

4,70 €

9,40 €

2,18 €

2,18 €

21,25 €

42,50 €

0,40 €

1,20 €

1,73 €

5,19 €

1,38 €

1,38 €

7,13 €

14,26 €

14,03 €

28,06 €

4,10 €

8,20 €

7,92 €

7,92 €

14,24 €

14,24 €

3,91 €

11,73 €

12,68 €

12,68 €

2,44 €

4,88 €

2,70 €

2,70 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

SKRUTKA NARAZACIA

10

1/1

CAP 30X190 DLHY

1

1/1

PUZDRO STAB.S KRKOM

2

1/1

PUZDRO Q 40*30*100

2

1/1

KONCOVKA HAD DOF.VENTIL

4

1/1

KONCOVKA HAD DOF.MATKA

2

1/1

HADICA DOFUKOVANIA 10m

2

1/1

HADICA DOFUKOVANIA 6 m

1

1/1

TRMEN PERA MITSUBISHI FUSO

4

1/1

RELE 12V SP+ROZP

1

1/1

RELE 12V ROZPINACIE

6

1/1

KAMEN

3

1/1

SKRUTKA

5

1/1

1

1/1

1

1/1

SVETLO SMEROVE MAN

1

1/1

SVETLO SMER.TG-L DO
NARAZNIKA

1

1/1

SADA KRUZ.AVIA 102.5 1V.

4

1/1

PREDNE SVETLO SMEROVE
VOLVO,SCANIA

2

1/1

SKRUTKA KOLA PREDNA

3

1/1

SKRUTKA KOLA MAN

10

1/1

MATICA SKRUTKY KOLA MAN

10

1/1

CAP PLYNOVEJ VZPERY

1

1/1

PUZDRO STABILIZATORA P/Z Dai

2

1/1

VENTIL REG.ABS DAF,TATRA

1

1/1

HRDLO PA 6x1,0/M12x1,5

1

1/1

LISTA RAMIKOVA 400mm

1

1/1

5

1/1

7

1/1

LISTA RAMIKOVA 600mm

3

1/1

OBJIMKA VYFUKU M10X105

2

1/1

HADICA OKO Q14 600mm

2

1/1

HADICA 13/20 VODNA

2

1/1

HADICA 13/26 BRZDOVA

2

1/1

AL KRUZOK 20X14X1,5

40

1/1

RELE SPINACIE 2 KONTAKT. 24V 20A5KON.
SKLO PREDNEHO SVETLA
MAN

LISTA STIERACIA PLOCHA
450mm
LISTA STIERACIA RAMIKOVA
550mm

3,80 €

38,00 €

8,46 €

8,46 €

3,11 €

6,22 €

5,20 €

10,40 €

1,56 €

6,24 €

1,50 €

3,00 €

10,53 €

21,06 €

8,28 €

8,28 €

20,70 €

82,80 €

2,25 €

2,25 €

1,65 €

9,90 €

1,62 €

4,86 €

2,27 €

11,35 €

1,61 €

1,61 €

20,66 €

20,66 €

5,21 €

5,21 €

13,92 €

13,92 €

12,15 €

48,60 €

12,72 €

25,44 €

2,72 €

8,16 €

9,06 €

90,60 €

1,94 €

19,40 €

3,42 €

3,42 €

6,50 €

13,00 €

47,70 €

47,70 €

2,88 €

2,88 €

2,53 €

2,53 €

3,86 €

19,30 €

3,05 €

21,35 €

2,31 €

6,93 €

4,00 €

8,00 €

3,63 €

7,26 €

1,42 €

2,84 €

2,45 €

4,90 €

0,04 €

1,60 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

HADICA kl 14 X300

3

1/1

HAD.VYS. kl.14X300

7

1/1

HADICA kl 14X500 VYS

2

1/1

HADICA OLEJOVA 16/24

4,5

1/1

HAD.VYS.kl.17X1000

7

1/1

HADICA kl 17X300

2

1/1

HADICA kl.17x300 VYS

1

1/1

HADICA kl 17 x 400 VYSOKOTLAK

3

1/1

HADICA kl 17X500 VYSOKTL.

1

1/1

HADICA kl.17x600 VYS.

8

1/1

HADICA kl 17x800

6

1/1

HADICA 18/26 NTL.OLEJ.

2

1/1

HADICA kl 19x1000

8

1/1

HADICA kl 19x300

2

1/1

HADICA kl 19x300 VYS.

6

1/1

HADICA kl 19x500

1

1/1

HAD.VYS.kl.19X500

8

1/1

AL KRUZOK 22X16X1,5

80

1/1

HADICA kl 22x1500

3

1/1

HADICA kl 19 x 4000

1

1/1

HADICA kl 22x400 VYS.

3

1/1

HADICA kl 22x470

6

1/1

HADICA kl 22x500

8

1/1

HADICA kl.22x600

3

1/1

HADICA kl.22x800 NISKOTL.

1

1/1

AL KRUZOK 24 X 18

90

1/1

HADICA kl 24x1000

5

1/1

AL KRUZOK 24X20

170

1/1

KABEL SEDEMZIL7-1,0

15

1/1

HADICA kl 24x650

10

1/1

HADICA CAS 24X1.5X700

8

1/1

HADICA kl.24x800

6

1/1

AL KRUZOK 26X20X1,5

60

1/1

AL KRUZOK 27X22X1,5

30

1/1

AL KRUZOK 30X24X2

90

1/1

2,14 €

6,42 €

4,71 €

32,97 €

1,98 €

3,96 €

7,11 €

32,00 €

3,39 €

23,73 €

1,72 €

3,44 €

3,48 €

3,48 €

5,40 €

16,20 €

4,29 €

4,29 €

4,88 €

39,04 €

5,12 €

30,72 €

7,38 €

14,76 €

3,71 €

29,68 €

1,94 €

3,88 €

2,68 €

16,08 €

2,39 €

2,39 €

3,77 €

30,16 €

0,04 €

3,20 €

7,99 €

23,97 €

11,23 €

11,23 €

4,38 €

13,14 €

5,58 €

33,48 €

3,16 €

25,28 €

4,05 €

12,15 €

3,94 €

3,94 €

0,05 €

4,50 €

6,77 €

33,85 €

0,03 €

5,10 €

1,36 €

20,40 €

5,74 €

57,40 €

6,21 €

49,68 €

5,68 €

34,08 €

0,05 €

3,00 €

0,05 €

1,50 €

0,07 €

6,30 €
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Deň vydania: 01.04.2019

AL KRUZOK 32X27X1,5

90

1/1

HADICA kl 32x1600

2

1/1

HADICA kl 32x450

4

1/1

HADICA VYSOKTL. kl. 32 x 800

2

1/1

HADICA VYSOKTL. KL.35 x 650

3

1/1

HADICA kl 36x450

3

1/1

HADICA VYSOKOTL. kl.36 x 80

1

1/1

HADICA kl.41x450

2

1/1

HADICA VYS.kl.50X1400

1

1/1

HADICA kl.50x800

2

1/1

PRUZINA 1245

2

1/1

HADICA 10/15 BENZIN.

2

1/1

PRUZINA 102.12

4

1/1

PRUZINA 116.12

4

1/1

HADICA PALIVOVA 12/19

3

1/1

PRUZINA 129.12

4

1/1

HADICA 16/23 VODNA

15

1/1

HADICA kl.22x1000

6

1/1

HADICA M18x1.5x1000

1

1/1

HADICA kl 24x1200

2

1/1

HADICA 25/35 NTL.OLEJ

3

1/1

HADICA kl 27x1250

2

1/1

HADICA PALIVOVA 3/6

4

1/1

HADICA kl 41x1800

1

1/1

HADICA BRZD.LIAZ M22x1.5x650

2

1/1

HADICA 6/12 BENZIN.

1

1/1

HADICA SEDADLA

1

1/1

KRUZOK AL10X14

280

1/1

KABEL 2x1,5mm

1

1/1

1

1/1

3

1/1

3

1/1

IV SADA BRZDICA Dai 35S

2

1/1

IV OBJIMKA DRAZKOVANA

1

1/1

1

1/1

IV SADA RUCN.BRZDY60E-100E
BRE
IV GUM.TESN.BRZD.80E-100E
BREM
IV GUM.TESN.BRZD.60E65E75E
BRE

IV DRZIAK KLADKY MOTOROVEJ

0,08 €

7,20 €

12,39 €

24,78 €

7,36 €

29,44 €

9,27 €

18,54 €

6,57 €

19,71 €

9,08 €

27,24 €

10,83 €

10,83 €

24,50 €

49,00 €

20,20 €

20,20 €

17,61 €

35,22 €

2,46 €

4,92 €

1,90 €

3,80 €

1,98 €

7,92 €

1,51 €

6,04 €

2,64 €

7,92 €

1,14 €

4,56 €

1,55 €

23,25 €

3,91 €

23,46 €

6,17 €

6,17 €

7,53 €

15,06 €

9,28 €

27,84 €

6,49 €

12,98 €

0,94 €

3,76 €

11,78 €

11,78 €

4,52 €

9,04 €

1,31 €

1,31 €

2,18 €

2,18 €

0,03 €

8,40 €

0,67 €

0,67 €

34,74 €

34,74 €

15,18 €

45,54 €

7,69 €

23,07 €

41,87 €

83,74 €

5,58 €

5,58 €
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967
968
969
970
971
973
974
975
976
977
978
979
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Deň vydania: 01.04.2019

1

1/1

3

1/1

1

1/1

1

1/1

KRYT

1

1/1

IV KRYT ZRKAD P HOR.DONNELLY
t

1

1/1

TESNENIE OLEJ.FILTRA T 815

2

1/1

CU KRUZOK 10X6

200

1/1

CU KRUZOK 12x8

50

1/1

CU KRUZOK 14x10

28

1/1

CU KRUZOK 18x12

60

1/1

O KRUZOK VYMENNIK18x2.65

8

1/1

O KRUZOK 20-2SI

20

1/1

CU KRUZOK 20X14X1,5

40

1/1

CU KRUZOK 20x16

130

1/1

CU KRUZOK 22x16X1,5

35

1/1

CU KRUZOK 22X18X1.5

190

1/1

CU KRUZOK 24x18

40

1/1

CU KRUZOK 24x20x1,5

180

1/1

CU KRUZOK 26X20X1,5

90

1/1

CU KRUZOK 27x22X1,5

90

1/1

O KRUZOK 30X2 SI

10

1/1

CU KRUZOK 30X24X1.5

170

1/1

CU KRUZOK 32X27X1.5

80

1/1

CU KRUZOK 39X33X2

20

1/1

O KRUZOK 45-2 SI ZETOR

90

1/1

O KRUZOK 49.1X5.8

10

1/1

O KRUZOK 60X2

10

1/1

O KRUZOK 65x3

5

1/1

O KRUZOK 75x3

8

1/1

O KRUZOK 80X3 SI

10

1/1

O KRUZOK 80X70

5

1/1

O KRUZOK 90x3SI

5

1/1

O KRUZOK 95x3 SI

10

1/1

O KRUZOK 100X90 SI

10

1/1

BRZDY
IV KRIZ KARDANOVY
IV KRYT ZRKADLA P DONNELLY
tma
IV SKLO ZRKADLA E CARGO
PRAVE

27,15 €

27,15 €

27,75 €

83,25 €

2,40 €

2,40 €

9,62 €

9,62 €

2,40 €

2,40 €

3,23 €

3,23 €

1,68 €

3,36 €

0,03 €

6,00 €

0,04 €

2,00 €

0,04 €

1,12 €

0,08 €

4,80 €

0,06 €

0,48 €

0,08 €

1,60 €

0,08 €

3,20 €

0,08 €

10,40 €

0,09 €

3,15 €

0,07 €

13,30 €

0,10 €

4,00 €

0,11 €

19,80 €

0,11 €

9,90 €

0,09 €

8,10 €

0,05 €

0,50 €

0,18 €

30,60 €

0,21 €

16,80 €

0,35 €

7,00 €

0,15 €

13,50 €

0,76 €

7,60 €

0,11 €

1,10 €

0,34 €

1,70 €

0,37 €

2,96 €

0,43 €

4,30 €

0,93 €

4,65 €

0,46 €

2,30 €

0,43 €

4,30 €

0,85 €

8,50 €
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Deň vydania: 01.04.2019

O KRUZOK 110x5

5

1/1

O KRUZOK 116-3

8

1/1

O KRUZOK SI 124x3

5

1/1

O KRUZOK 130X4 TATRA

5

1/1

O KRUZOK 140x5

3

1/1

O KRUZOK 140X2.5

6

1/1

O KRUŽOK 160x5

8

1/1

O KRUZOK 190x5

8

1/1

O KRUZOK 200X5

2

1/1

O KRUZOK 210 x 5

5

1/1

O KRUZOK 220X5

30

1/1

O KRUZOK 240x3 SILIKON

4

1/1

O KRUZOK 260X3

10

1/1

O KRUZOK 260X5 SI

8

1/1

O KRUZOK 260 x 5 CIERNY

10

1/1

O KRUZOK 286X3 SI

20

1/1

TESN.KR.SI.VYM.TEPL.40X32

6

1/1

O KRUZOK 34.5X3.55

4

1/1

O KRUZOK 35.3X4.6 SI

6

1/1

O KRUZOK 37.3X4.6 SI

2

1/1

TESNENIE DVERI VONKAJSIE

1

1/1

IV SILENBLOK PREDNEHO
RAMENA

1

1/1

IV IVECO SILEMBLOK

2

1/1

IV IVECO SILEMBLOK

1

1/1

GUFERO

12

1/1

HADICA MAZ.LISU 250mm

4

1/1

HAD.MAZ.LIS.BEZ.KONC 1000

6

1/1

IV ZAMOK DVERI VONKAJSI

1

1/1

IV KLUCKA STAHOV. SKLA DVERI

1

1/1

IV RUKOVAT DVERI Dai 90-00

1

1/1

IV MADLO DVERI PR.Dai 90-00

2

1/1

TRUBKA PRUZNA 101,0 mm 0,5m

1

1/1

KLINOVY REMEN 20 x 900

1

1/1

TRUBKA PRUZNA 115,0mm

1

1/1

TRUBKA PRUZNA 121,5mm

1

1/1

1,67 €

8,35 €

0,55 €

4,40 €

0,58 €

2,90 €

0,87 €

4,35 €

1,07 €

3,21 €

1,15 €

6,90 €

1,12 €

8,96 €

1,64 €

13,12 €

2,10 €

4,20 €

1,18 €

5,90 €

1,11 €

33,30 €

1,31 €

5,24 €

1,00 €

10,00 €

1,75 €

14,00 €

1,29 €

12,90 €

1,94 €

38,80 €

0,34 €

2,04 €

0,30 €

1,20 €

0,33 €

1,98 €

0,42 €

0,84 €

9,10 €

9,10 €

1,59 €

1,59 €

4,23 €

8,46 €

9,91 €

9,91 €

1,37 €

16,44 €

2,10 €

8,40 €

3,43 €

20,58 €

14,78 €

14,78 €

3,67 €

3,67 €

18,31 €

18,31 €

17,58 €

35,16 €

7,20 €

7,20 €

6,24 €

6,24 €

6,24 €

6,24 €

7,47 €

7,47 €
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1015
1016
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1020
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1024
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1042
1043
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1047
1048
1049
1050
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Deň vydania: 01.04.2019

KLINOVY REMEN 9.5x975

3

1/1

KLINOVY REMEN 13X850

2

1/1

KLINOVY REMEN 13X900

1

1/1

KLINOVY REMEN 13 x 950 AVX

1

1/1

KLINOVY REMEN 10X1000 AVX

2

1/1

KLINOVY REM.DEJ1240X10

2

1/1

KLINOVY REMEN1250X13 AVX

1

1/1

KLINOVY REMEN10 x 1260 AVX

2

1/1

KLINOVY REMEN 13X825

1

1/1

KLINOVY REMEN 13x1310

2

1/1

KLINOVY REMEN AVX 1350

1

1/1

REMEN 13x1375

1

1/1

KLINOVY REMEN 13X1750

1

1/1

KLINOVY REMEN AVX 1175

1

1/1

KLINOVY REMEN AVX 975

1

1/1

GUFERO 17-35-10

4

1/1

GUFERO 20-35-10

3

1/1

GUFERO 25-40-10

5

1/1

GUFERO 25-47-10

10

1/1

GUFERO 30-52-10

10

1/1

GUFERO 32-50-12

10

1/1

GUFERO 35-50-7

4

1/1

GUFERO 35-52-10

1

1/1

GUFERO 40-58-10

4

1/1

GUFERO 40-62-8 GP SI

8

1/1

GUFERO 45-62-12

2

1/1

GUFERO 50-70-10

1

1/1

GUFERO 50-72-12 GP

3

1/1

GUFERO 52-72-12

1

1/1

GUFERO 55-80-10

6

1/1

GUFERO 58-80-13

2

1/1

GUFERO 60-80-13

1

1/1

GUFERO 65-90-13

2

1/1

GUFERO 68-90-13

6

1/1

GUFERO 75-100-10 Si

2

1/1

0,37 €

1,11 €

2,71 €

5,42 €

2,83 €

2,83 €

2,90 €

2,90 €

2,02 €

4,04 €

2,48 €

4,96 €

3,54 €

3,54 €

2,74 €

5,48 €

2,00 €

2,00 €

4,02 €

8,04 €

3,90 €

3,90 €

3,73 €

3,73 €

2,64 €

2,64 €

2,70 €

2,70 €

2,34 €

2,34 €

0,97 €

3,88 €

0,89 €

2,67 €

1,00 €

5,00 €

1,20 €

12,00 €

1,12 €

11,20 €

1,01 €

10,10 €

0,91 €

3,64 €

1,25 €

1,25 €

1,34 €

5,36 €

1,16 €

9,28 €

1,38 €

2,76 €

1,57 €

1,57 €

1,33 €

3,99 €

1,54 €

1,54 €

1,77 €

10,62 €

1,84 €

3,68 €

1,90 €

1,90 €

1,98 €

3,96 €

1,99 €

11,94 €
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Deň vydania: 01.04.2019

GUFERO 75-100-10 Si

2

1/1

GUFERO 75-110-13

4

1/1

GUFERO 80-95-8

4

1/1

GUFERO 80-100-10 SI

2

1/1

GUFERO 80-100-13

8

1/1

GUFERO 85-110-13

1

1/1

GUFERO 95-120-13

5

1/1

GUFERO 105-140-13 G

2

1/1

GUFERO 110-130-13 AVIA

2

1/1

GUFERO 110-140-13

1

1/1

GUFERO 140-170-15

2

1/1

GUFERO 170-200-15

2

1/1

GUFERO 50-70-10 GP

1

1/1

LOZISKO 6007 2RS

2

1/1

LOZISKO 33215

1

1/1

LOZISKO 30310

1

1/1

LOZISKO 6003 -2RS

4

1/1

LOZISKO 6005-2RS

4

1/1

LOZISKO 6012

1

1/1

LOZISKO 6201 2RS ALTER

6

1/1

LOZISKO 6202 2RS

2

1/1

LOZISKO 6203 2RS

2

1/1

LOZISKO 6204 2RS VOD
CERPADLO

4

1/1

LOZISKO 6206 2RS

2

1/1

LOZISKO 6211-2RS

2

1/1

LOZISKO 6305 2RS 5ST.PREV.

2

1/1

LOZISKO 6308N 4ST.PREV

4

1/1

LOZISKO 6317N C4

1

1/1

LOZISKO 7210

2

1/1

LOZISKO 3305 2RS

1

1/1

LOZISKO 30208

6

1/1

LOZISKO 30209

6

1/1

LOZISKO 30211

2

1/1

LOZISKO 30205

2

1/1

LOZISKO 30206

2

1/1

2,31 €

4,62 €

2,69 €

10,76 €

2,21 €

8,84 €

2,14 €

4,28 €

1,74 €

13,92 €

2,22 €

2,22 €

3,14 €

15,70 €

3,30 €

6,60 €

3,03 €

6,06 €

3,45 €

3,45 €

4,42 €

8,84 €

2,79 €

5,58 €

3,46 €

3,46 €

2,13 €

4,26 €

17,36 €

17,36 €

7,26 €

7,26 €

0,89 €

3,56 €

1,39 €

5,56 €

6,28 €

6,28 €

0,87 €

5,22 €

1,16 €

2,32 €

1,07 €

2,14 €

1,29 €

5,16 €

1,72 €

3,44 €

5,37 €

10,74 €

1,72 €

3,44 €

7,54 €

30,16 €

42,08 €

42,08 €

7,44 €

14,88 €

8,21 €

8,21 €

0,88 €

5,28 €

7,03 €

42,18 €

5,46 €

10,92 €

2,60 €

5,20 €

2,99 €

5,98 €
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vec

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

LOZISKO 30207

8

1/1

LOZISKO 30219

4

1/1

LOZISKO 30305

4

1/1

LOZISKO 30311

5

1/1

LOZISKO 30312/CX

3

1/1

LOZISKO 30314

2

1/1

LOZISKO 30306

6

1/1

LOZISKO 30309

4

1/1

LOZISKO 32018

4

1/1

LOZISKO 32026

5

1/1

LOZISKO 32206 VLOZ.ROZ.KOLA

1

1/1

LOZISKO 32216

6

1/1

LOZISKO 32217

3

1/1

LOZISKO 32218

2

1/1

LOZISKO 32219

2

1/1

LOZISKO 32221

1

1/1

LOZISKO 32222

3

1/1

LOZISKO 32310 PRED.NAP.

1

1/1

LOZISKO 32313 PRED.NAP.

1

1/1

LOZISKO 51107A

3

1/1

LOZISKO 32207

3

1/1

LOZISKO 32210

4

1/1

LOZISKO 32212

3

1/1

LOZISKO 32309 NA HRUS.DIF.A30

1

1/1

SVETLO OBRYSOVE

1

1/1

LOZISKO RNU 212

1

1/1

LOZISKO NJ 216/DKF

1

1/1

SKLO BIELE

2

1/1

SKLO CERVENE

2

1/1

LOZISKO NU 2217 EN C3

1

1/1

LOZISKO KM 12

1

1/1

LOZISKO IHL.K32X40X25

2

1/1

SKRUTKA VYF.POTR.

10

1/1

SKRUTKA KARDANU 12x1.5

5

1/1

SKRUTKA POLOOSI 10x30

30

1/1

3,89 €

31,12 €

21,61 €

86,44 €

3,59 €

14,36 €

10,57 €

52,85 €

11,95 €

35,85 €

17,79 €

35,58 €

4,43 €

26,58 €

5,69 €

22,76 €

15,36 €

61,44 €

24,68 €

123,40 €

3,12 €

3,12 €

21,19 €

127,14 €

18,35 €

55,05 €

21,37 €

42,74 €

28,62 €

57,24 €

32,40 €

32,40 €

41,65 €

124,95 €

14,71 €

14,71 €

23,31 €

23,31 €

3,99 €

11,97 €

5,25 €

15,75 €

6,26 €

25,04 €

6,80 €

20,40 €

11,56 €

11,56 €

5,86 €

5,86 €

11,10 €

11,10 €

9,95 €

9,95 €

5,88 €

11,76 €

5,88 €

11,76 €

25,55 €

25,55 €

2,37 €

2,37 €

7,20 €

14,40 €

1,41 €

14,10 €

0,29 €

1,45 €

0,30 €

9,00 €
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1121
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1123
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1128
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1130
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1134
1135
1136
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1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

SKRUTKA POLOOSI A31 M10X38

4

1/1

SKRUTKA KARDANU AVIA
SAMOT,

2

1/1

SKRUTKA KARDAN.14X1.5

20

1/1

SKRUTKA ZAVR 10X20

50

1/1

IV SVETLO SMEROVE BOCNE L.

1

1/1

1

1/1

1

1/1

IV CIDLO TLAKU OLEJA ECar

1

1/1

IV POZICNE SVETLO

1

1/1

FILTER KABINOVY

1

1/1

PODLOZKA PEROVA M14

50

1/1

HLAVICA 1/2" 17mm

1

1/1

HADICA K MANOMETRU

1

1/1

DRZIAK KLINU 200

4

1/1

SKRUTKA 5X50X8,8

15

1/1

SKRUTKA 6X50 8,8

20

1/1

SKRUTKA 8X50 8,8

15

1/1

SPODOK SPINACEJ SKRINKY

1

1/1

SKRUTKA 14X50 8,8

10

1/1

SKRUTKA 14X60 8,8

20

1/1

MATICA 14X8,0

30

1/1

SKRUTKA 16X50 8,8

10

1/1

KLUC NA SVIECKY T 21mm

1

1/1

KLIESTE KONEKTOROVE

1

1/1

ZDVIHAK 2T

1

1/1

TRUBKA PRUZNA 0,5m 70,0 mm

1

1/1

TRUBKA 0,5 m PRUZNA 111mm

1

1/1

TRUBKA 0,5mPRUZNA 90mm

1

1/1

KLUC KOLA Q33.671

1

1/1

SVETLO PRIDAVNE

1

1/1

MATICA KORUNKOVA M27x1,5x2

15

1/1

MATICA M 18x1.5

10

1/1

MATICA TRMENA M24X3

2

1/1

MATICA VAH VENT.M10X1

15

1/1

MATICA KORUNKOVA M24X1,5

5

1/1

IV SVETLO SMERU
PREDN.PR.Dai90
IV SVETLO SMERU PREDN.L.Dai
90

0,25 €

1,00 €

1,60 €

3,20 €

0,49 €

9,80 €

0,49 €

24,50 €

16,28 €

16,28 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,50 €

6,50 €

10,98 €

10,98 €

11,38 €

11,38 €

0,07 €

3,50 €

0,76 €

0,76 €

1,69 €

1,69 €

12,64 €

50,56 €

0,06 €

0,90 €

0,09 €

1,80 €

0,18 €

2,70 €

14,67 €

14,67 €

0,79 €

7,90 €

0,43 €

8,60 €

0,13 €

3,90 €

0,68 €

6,80 €

3,64 €

3,64 €

18,35 €

18,35 €

10,92 €

10,92 €

10,50 €

10,50 €

8,75 €

8,75 €

5,64 €

5,64 €

11,41 €

11,41 €

37,10 €

37,10 €

1,87 €

28,05 €

0,29 €

2,90 €

0,72 €

1,44 €

0,32 €

4,80 €
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1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
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Deň vydania: 01.04.2019

MATICA KORUNKOVA M24X1,5

5

1/1

MATICA KORUNKOVA M16X1,5

100

1/1

MATICA 30X1,5

10

1/1

MATICA KORUNKOVA 18X1,5

20

1/1

MATICA M16X1.5

10

1/1

MATICA KORUNKOVA M10X1

5

1/1

MATICA M 10 LAVA

10

1/1

PODLOZKA

5

1/1

PODLOZKA

10

1/1

PODLOZKA

5

1/1

PODLOZKA

20

1/1

PODLOZKA

20

1/1

PODLOZKA

5

1/1

PODLOZKA

15

1/1

PODLOZKA

15

1/1

PODLOZKA

5

1/1

HLAVICA 1/2" 8mm

1

1/1

HLAVICA 1/2" 9mm

2

1/1

HLAVICA 1/2" 11mm

2

1/1

HLAVICA 1/2" 15mm

2

1/1

HLAVICA 1/2" 18mm

2

1/1

HLAVICA 1/2" 20mm

2

1/1

HLAVICA 1/2" 22mm

1

1/1

HLAVICA 1/2" 24mm

1

1/1

HLAVICA 1/2" 27mm

2

1/1

HLAVICA 1/2" 30mm

2

1/1

HLAVICA 1/2" 32mm

2

1/1

HLAVICA 3/4" 32mm KOVANA

1

1/1

KLUC OCKOPLOCHY 11x11mm

1

1/1

KLUC OCKOPLOCHY 16x16mm

1

1/1

KLUC OCKOPLOCHY 19x19mm

1

1/1

KLUC OCKOPLOCHY 20x20mm

2

1/1

SPINAC

2

1/1

CAP

1

1/1

CAP

3

1/1

0,91 €

4,55 €

0,58 €

58,00 €

2,00 €

20,00 €

0,98 €

19,60 €

0,52 €

5,20 €

0,32 €

1,60 €

0,30 €

3,00 €

0,29 €

1,45 €

0,25 €

2,50 €

0,24 €

1,20 €

0,24 €

4,80 €

0,11 €

2,20 €

0,12 €

0,60 €

0,24 €

3,60 €

0,30 €

4,50 €

0,24 €

1,20 €

0,68 €

0,68 €

0,68 €

1,36 €

0,68 €

1,36 €

0,68 €

1,36 €

0,70 €

1,40 €

0,86 €

1,72 €

0,97 €

0,97 €

0,97 €

0,97 €

1,81 €

3,62 €

1,81 €

3,62 €

1,90 €

3,80 €

5,34 €

5,34 €

0,80 €

0,80 €

1,36 €

1,36 €

1,77 €

1,77 €

1,90 €

3,80 €

5,30 €

10,60 €

11,82 €

11,82 €

11,14 €

33,42 €
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SHELL HELIX ULTRA 5W40

1L

Deň vydania: 01.04.2019

1

1/1

PAS UKOSTROVACI

1

1/1

TLMIC

4

1/1

NALEPKA L,S,U

10

1/1

CERPADLO

1

1/1

KRYT ORANZ.CER.BIELY.

8

1/1

KOTUC TACH.140kmKINCEL

1

1/1

KOTUC FOI 102 FORD/IVECO

2

1/1

KOTUC SAF 101

2

1/1

KOTUC FIV 113 IVECO DAILY

1

1/1

VENTIL PEROVANIA VOLVO

1

1/1

2

1/1

2

1/1

KOTUC BRZD REN 106

2

1/1

KOTUC MAN F90,F2000

2

1/1

KOTUC SCANIA 124

1

1/1

MEMBRANA "20"

1

1/1

MEMBRANA "30"

5

1/1

MEMBRANA "36"

5

1/1

VYFUK STREDN.CAST

1

1/1

VYFUKOVE PREPOJENIE

1

1/1

SVETLO OBRYS.LED S
DRZIAKOM

1

1/1

SKLO POZICNEHO SVETLA

1

1/1

SKLO SUPERPOINT II

1

1/1

LED ORANZOVA Flatpoint

1

1/1

SKLO ODRAZ.TROJUHOLNIK

1

1/1

KRYT

2

1/1

KRYT

2

1/1

SKLO ODR.čERV.P-UHLE 90x40

10

1/1

SKLO ODRAZ.BIELE P-UHLE
90x40m

10

1/1

SKLO ODRAZ.ZLTE 122x32,5

5

1/1

OSVETLENIE SPZ LED CERVENE
24V

1

1/1

SKLO NAHRADNE ORANZOVE

1

1/1

KRYT
OBJIMKY+ZIAROVKA+BAJOMET

2

1/1

SKLO NAHRADNE BIELE

2

1/1

KOTUC RENAULT MIDLINER REN
118
KOTUC BRZD. VOLVO FL6 PREDN. VOL
101

9,45 €

9,45 €

2,61 €

2,61 €

4,80 €

19,20 €

1,07 €

10,70 €

19,56 €

19,56 €

2,31 €

18,48 €

3,11 €

3,11 €

99,41 €

198,82 €

92,99 €

185,98 €

19,55 €

19,55 €

183,23 €

183,23 €

58,72 €

117,44 €

44,35 €

88,70 €

52,38 €

104,76 €

105,97 €

211,94 €

61,20 €

61,20 €

1,87 €

1,87 €

6,17 €

30,85 €

6,61 €

33,05 €

42,34 €

42,34 €

6,10 €

6,10 €

7,87 €

7,87 €

6,42 €

6,42 €

4,90 €

4,90 €

11,72 €

11,72 €

0,59 €

0,59 €

0,65 €

1,30 €

0,98 €

1,96 €

0,49 €

4,90 €

0,49 €

4,90 €

0,74 €

3,70 €

18,41 €

18,41 €

4,53 €

4,53 €

3,17 €

6,34 €
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Deň vydania: 01.04.2019

SKLO NAHRADNE BIELE

2

1/1

SVETLO OBRYS.al.KONCOVE
CERVEN

1

1/1

SVETLO OBRYS.MB,DAF,RVI

1

1/1

SKLO SMER+POZIC SVETLA
ZLTE

2

1/1

SVETLO BOCNE LED 24V

1

1/1

NAHRADNE SKLO MAN.

2

1/1

1

1/1

2

1/1

1

1/1

1

1/1

2

1/1

1

1/1

SVETLO ZAD.MAN,DAF P.

1

1/1

SVETLO ZAD.MAN,DAF L.

1

1/1

SVETLO ZAD.VOLVO FH12 L.

1

1/1

SKLO NAHR.L/P DAF,RENAULT

1

1/1

SVETLO ZAD.VOLVO F12 P.

1

1/1

SVETLO ZAD.VOLVO F12 L.

1

1/1

SKLO NAHR.VOLVO F12,FL6

1

1/1

SVETLO KONC.KOGEL 96 L+P

1

1/1

KRABICA ROZDELOVACA 12POL.

1

1/1

MAJAK

1

1/1

SVETLO OBRYSOVE
ORANZ+ODRAZKA

10

1/1

ZASTRČKA 24V,7.POL.N. KOV.

4

1/1

ZASTRČKA 24V,7POL. S. KOV.

2

1/1

ZASUVKA 7-pol.24V N.

1

1/1

ZASTRCKA 15-pol.24V

2

1/1

ZASUVKA 15-POL.24V

2

1/1

ZASTRCKA EBS 7-pol.,24V

1

1/1

KABEL 7-pol.24V N.

1

1/1

KABEL 7-pol.24V S.

1

1/1

KABEL EBS 24V 7-pol.

1

1/1

KABEL 15-POL.24V ADR/GGVS

1

1/1

SNIMAC EFA 001

1

1/1

SNIMAC EFA 002

2

1/1

SVETLO OBRYS.SUPERPOINT
SIK.R.
OSVETLENIE SPZ CIERNE 12 V
MALE
SUPERPOINT LED NAHRADNA
JEDNOTKA
SVETLO OBR.SUPERPOINT
SIK.RAM.
NAHRADNE SKLO M.A.N. TGA
ORANZOVE
SUPERPOINT LED KRATKY BEZ DRZ. CERVENOBIELE

4,18 €

8,36 €

6,97 €

6,97 €

3,98 €

3,98 €

4,38 €

8,76 €

10,49 €

10,49 €

5,37 €

10,74 €

12,80 €

12,80 €

1,71 €

3,42 €

18,60 €

18,60 €

27,05 €

27,05 €

5,22 €

10,44 €

21,24 €

21,24 €

21,17 €

21,17 €

22,42 €

22,42 €

57,76 €

57,76 €

30,47 €

30,47 €

43,42 €

43,42 €

53,77 €

53,77 €

18,72 €

18,72 €

70,50 €

70,50 €

6,24 €

6,24 €

140,81 €

140,81 €

4,65 €

46,50 €

2,92 €

11,68 €

3,36 €

6,72 €

2,80 €

2,80 €

6,41 €

12,82 €

14,83 €

29,66 €

9,18 €

9,18 €

17,51 €

17,51 €

17,46 €

17,46 €

29,04 €

29,04 €

38,94 €

38,94 €

7,03 €

7,03 €

6,68 €

13,36 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

SNIMAC EFA 004

1

1/1

SNIMAC EFA 008

3

1/1

SNIMAC EFA 012

1

1/1

SNIMAC EFA013

2

1/1

SNIMAC EFA 031

1

1/1

SNIMAC EFA 207

1

1/1

SNIMAC EFA 208

2

1/1

SNIMAC EFA 215

2

1/1

SNIMAC EFA 216

2

1/1

FILTER W 719/4

1

1/1

FILTER HD 57

3

1/1

FILTER PFU 19 226X

1

1/1

FILTER P 33

2

1/1

FILTER WK 614/24

1

1/1

FILTER WK 853/11

1

1/1

FILTER W 723/3

2

1/1

FILTER WK 854/1

1

1/1

FILTER PU 936/1X

2

1/1

FILTER W 930/21

1

1/1

FILTER HU 713/1X

2

1/1

FILTER W 717/2

2

1/1

FILTER PU 1021x

1

1/1

FILTER PU 966 X

2

1/1

FILTER H 12 113

2

1/1

FILTER WK 854/4

1

1/1

FILTER H 613X

1

1/1

FILTER W 930/14

1

1/1

FILTER WK 940/15

2

1/1

FILTER

1

1/1

FILTER WK 723/1

3

1/1

FILTER

2

1/1

FILTER H 24 OTO

2

1/1

FILTER W 13 145/3

1

1/1

FILTER

4

1/1

FILT.VLOZKA Ph11 OTO ZETOR

4

1/1

5,58 €

5,58 €

13,94 €

41,82 €

13,94 €

13,94 €

12,78 €

25,56 €

3,84 €

3,84 €

6,37 €

6,37 €

8,76 €

17,52 €

20,71 €

41,42 €

3,98 €

7,96 €

5,57 €

5,57 €

28,68 €

86,04 €

29,87 €

29,87 €

6,58 €

13,16 €

21,67 €

21,67 €

23,10 €

23,10 €

10,19 €

20,38 €

21,02 €

21,02 €

14,34 €

28,68 €

7,56 €

7,56 €

5,52 €

11,04 €

6,35 €

12,70 €

7,12 €

7,12 €

10,02 €

20,04 €

11,24 €

22,48 €

20,11 €

20,11 €

11,95 €

11,95 €

21,24 €

21,24 €

8,76 €

17,52 €

4,90 €

4,90 €

5,35 €

16,05 €

4,49 €

8,98 €

3,31 €

6,62 €

21,43 €

21,43 €

6,43 €

25,72 €

1,60 €

6,40 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

FILT.VLOZKA Pj11 OTO ZETOR

4

1/1

FILTER Hh 7

3

1/1

FILTER H 929 X

3

1/1

FILTER

2

1/1

FILTER WK 940/11

1

1/1

FILTER

1

1/1

FILTER PU 922 X

2

1/1

FILTER H 1282X

3

1/1

FILTER

1

1/1

FILTER WK 841

1

1/1

FILTER V 36

2

1/1

FILTER V 33 OTO

2

1/1

FILTER H 1290/1

3

1/1

FILTER WP 962/3X

2

1/1

FILTER WK 613

1

1/1

FILTER W 1170/5

4

1/1

FILTER WA 940

2

1/1

FILTER H 926/4

1

1/1

FILTER WK 850/2

2

1/1

FILTER

1

1/1

FILTER W 950/13

1

1/1

FILTER W 925

2

1/1

FILTER W 719/22

1

1/1

FILTER WD 950/3

2

1/1

CERPADLO OSTREKOVACA

1

1/1

FILTER HYDRAULICKY H 601/4

1

1/1

IV PLATNICKY BRZD.IVECO
JCP011

3

1/1

LOZISKO

2

1/1

GUFERO

4

1/1

GUFERO

4

1/1

OBJIMKA OBR.SVETLA JL4

2

1/1

PRUZINA

4

1/1

KOLIK

1

1/1

GUMA ZAD.BLATNIKA VOLVO
FH98

10

1/1

GUMA ZAD.BLATNIKA SCANIA 4s

4

1/1

1,60 €

6,40 €

3,21 €

9,63 €

8,96 €

26,88 €

5,75 €

11,50 €

17,26 €

17,26 €

2,38 €

2,38 €

15,93 €

31,86 €

11,95 €

35,85 €

3,80 €

3,80 €

16,15 €

16,15 €

3,23 €

6,46 €

2,67 €

5,34 €

18,32 €

54,96 €

11,95 €

23,90 €

7,17 €

7,17 €

37,84 €

151,36 €

30,27 €

60,54 €

3,19 €

3,19 €

13,94 €

27,88 €

12,80 €

12,80 €

8,76 €

8,76 €

12,48 €

24,96 €

11,95 €

11,95 €

18,18 €

36,36 €

8,90 €

8,90 €

3,62 €

3,62 €

23,63 €

70,89 €

1,34 €

2,68 €

1,34 €

5,36 €

1,34 €

5,36 €

1,27 €

2,54 €

3,45 €

13,80 €

3,46 €

3,46 €

1,56 €

15,60 €
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GUMA ZAD.BLATNIKA SCANIA 4s

Deň vydania: 01.04.2019

4

1/1

1

1/1

1

1/1

1

1/1

IV KOBEREC DAILY

1

1/1

SKLO ZRKADLA MB ACTROS

1

1/1

STUPACKA L. FH12

1

1/1

KRYT DRZ.SVETLA VOLVO FH12

1

1/1

SPOJLER FH12 OFH96

1

1/1

ROH HORNY L. FH 12 0FH/ 161 plech.

1

1/1

2

1/1

1

1/1

1

1/1

1

1/1

1

1/1

1

1/1

1

1/1

2

1/1

FILTER PALIVOVY KC4

1

1/1

ZRKADLO LWB 375 EL. VYHR.

5

1/1

2

1/1

3

1/1

SKLO ZRKADLA LCD 600

1

1/1

FILTER VZDUCHOVY

1

1/1

PUZDRO STABIL.CIERNE

2

1/1

PUZDRO
PREDN.STABIL.VOLVO

4

1/1

PUZDRO PREDN.STABIL.Q35

1

1/1

KOLIK SAMOSTAVU VOLVO

2

1/1

SKRUTKA NADSTAV VOLVO L.

1

1/1

SKRUTKA NADSTAV.VOLVO P.

1

1/1

KLB GULOVY VOLVO FH12

2

1/1

SADA OPR.BRZD.MECH.VOLVO

2

1/1

SADA OPR.BRZD.MECH.VOLVO

2

1/1

MECHAN.NADSTAV.VOLVO L.

2

1/1

MECHANIZ.NADSTAV VOLVO P.

2

1/1

STUPACKA HORNA L. FH12
OFH/201
STUPACKA HORNA P. FH12
OFH/200
DRZIAK SVETLOMETU VOLVO FH12
LAVY

ROH HORNY P. FH 12 OFH/ 160
plech
ROH HORNY MB ACTROS L.
941/161
ROH HORNY MB ACTROS P.
941/160
ROH STRED.MB.ACTROS L.
941/155
ROH STRED.MB ACTROS P
941/154
ROH DOLNY MB ACTROS L.
941/153
ROH DOLNY MB ACTROS P.
941/152
SPOJLER BOC.MB ACTROS P+L
941/151+150

ZRKADLO RAMPOVE LWB 291
R300
ZRKADLO PANORAM. R300
VYHR.

1,56 €

6,24 €

163,31 €

163,31 €

163,31 €

163,31 €

66,51 €

66,51 €

21,35 €

21,35 €

9,51 €

9,51 €

39,83 €

39,83 €

6,28 €

6,28 €

73,69 €

73,69 €

69,71 €

69,71 €

69,71 €

139,42 €

52,58 €

52,58 €

83,65 €

83,65 €

11,95 €

11,95 €

11,95 €

11,95 €

21,91 €

21,91 €

21,91 €

21,91 €

15,93 €

31,86 €

6,04 €

6,04 €

10,61 €

53,05 €

13,02 €

26,04 €

9,56 €

28,68 €

0,61 €

0,61 €

7,98 €

7,98 €

10,95 €

21,90 €

4,78 €

19,12 €

6,37 €

6,37 €

8,36 €

16,72 €

19,92 €

19,92 €

19,92 €

19,92 €

39,83 €

79,66 €

9,96 €

19,92 €

9,96 €

19,92 €

31,87 €

63,74 €

31,87 €

63,74 €
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Deň vydania: 01.04.2019

SADA OPR.BRZD.VENTILU

2

1/1

OBLOZENIE ROR TR 5 mm/1/

3

1/1

OBLOZENIE ROR TR 6 mm/1/

3

1/1

OBLOZENIE TATRA E III.

1

1/1

OBLOZENIE MAN,MB PN/0/

1

1/1

OBLOZENIE MAN,MB PN/1/

1

1/1

OBLOZENIE MER/2

1

1/1

OBLOZENIE IVECO ES
ROCKWELL

1

1/1

OBLOZENIE IVECO ES /Rockwell/

1

1/1

OBLOZENIE SCANIA ZN/0/

1

1/1

OBLOZENIE SCANIA ZN/1/

1

1/1

OBLOZENIE VOLVO PN/1/

1

1/1

OBLOZENIE VOLVO P+Z/0/

1

1/1

OBLOZENIE VOLVO ZN/0/

2

1/1

OBLOZENIE VOLVO ZN/1/

1

1/1

PLATNICKY EDB 1086MP

2

1/1

PLATNICKY EDB 879MT

2

1/1

PLATNICKY EDB 1043MT

1

1/1

PLATNICKY VOLVO EFC121

1

1/1

NIT 6,3 17,5 L11 Fe,

100

1/1

NIT 6,35X16

50

1/1

OBJIMKA 91 - 96 mm

1

1/1

OBJIMKA VOLVO 127 - 132

1

1/1

FILTER VZDUCH. P628327

1

1/1

FILTER

1

1/1

FILTER PALIVOVY

1

1/1

PRUZINA

2

1/1

PUZDRO STABILIZATORA

2

1/1

SKRUTKA KOLA

13

1/1

IV TLMIC VYFUKU IVECO
TORBOST

1

1/1

IV TLMIC VYFUKU IVECO

1

1/1

DORAZ VYFUKU GUMENY
MAN

1

1/1

REGULATOR TLAKU 12,1

1

1/1

TRUBKA VYFUKU MAN

1

1/1

MEDZIKUS VYFUKU SCANIA 124

2

1/1

25,09 €

50,18 €

77,67 €

233,01 €

87,63 €

262,89 €

53,40 €

53,40 €

83,65 €

83,65 €

85,64 €

85,64 €

82,80 €

82,80 €

86,69 €

86,69 €

71,90 €

71,90 €

89,62 €

89,62 €

99,58 €

99,58 €

128,26 €

128,26 €

45,26 €

45,26 €

97,59 €

195,18 €

103,57 €

103,57 €

137,42 €

274,84 €

31,87 €

63,74 €

28,68 €

28,68 €

71,37 €

71,37 €

0,04 €

4,00 €

0,03 €

1,50 €

4,09 €

4,09 €

4,87 €

4,87 €

35,77 €

35,77 €

20,16 €

20,16 €

31,54 €

31,54 €

18,17 €

36,34 €

2,53 €

5,06 €

2,66 €

34,58 €

103,52 €

103,52 €

150,00 €

150,00 €

4,78 €

4,78 €

29,08 €

29,08 €

58,53 €

58,53 €

47,80 €

95,60 €
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Deň vydania: 01.04.2019

RURA VYFUKU DAF 95

1

1/1

TESNENIE VYFUKU MAN 90

2

1/1

KOLENO VYFUKU MAN F90

1

1/1

MEDZIKUS VYFUKU MAN 90

1

1/1

PLECH KRYCI TLMICA MAN 90

2

1/1

RURA VYFUKU MAN F2000

1

1/1

OBJIMKA VYFUKU VOLVO F12

3

1/1

HADICA VZD.ZL.M22, 6m

1

1/1

HADICA VZD.CE.M22, 6m

1

1/1

FOLIA VYHR.173x138mm

4

1/1

59,75 €

59,75 €

13,94 €

27,88 €

93,05 €

93,05 €

35,85 €

35,85 €

23,90 €

47,80 €

13,14 €

13,14 €

4,88 €

14,64 €

9,52 €

9,52 €

9,52 €

9,52 €

3,59 €

14,36 €

podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode
na t.č. 0904 557 344,
lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke
s označením „predaj – neotvárať – Hnuteľné veci“,
ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj hnuteľnej veci, identifikačné údaje
záujemcu, spôsob uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy,
úspešný záujemca je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu
Zástupcu veriteľov s uzavretím kúpnej zmluvy.

JUDr. Oliver Korec, správca.

K027272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOLINE, spol. s r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 1347/137, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 391 761
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/47/2017 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/47/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - II. kolo
V zmysle záväzného pokynu Zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, v nadväznosti na ustanovenie §
107 ods. 2 ZKR zo dňa 29.01.2019, správca úpadcu AUTOLINE, spol. s r.o., v likvidácii, Vajnorská 1347/137, 831
04 Bratislava, IČO: 31 391 761v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, 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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

k. 8K/47/2017,JUDr. Oliver Korec ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie
uvedeným záväzným spôsobom nasledovnú hnuteľnú vec:
Číslo súpisovej Typ súpisovej
položky
položky
majektu
majektu

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

Súpisová
hodnota
majetku

1412

Motorové vozidlo FIAT DUCATO 14 2.5
TDI, rok výroby 1995, výrobné číslo
ZFA23000005180170

1

1/1

350,00 €

350,00 €

·
·
·
·
·
·
·
·

Hnuteľná vec

podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode
na t.č. 0904 557 344,
lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke
s označením „predaj – neotvárať – Motorové vozidlo“,
ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj hnuteľnej veci, identifikačné údaje
záujemcu, spôsob uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy,
úspešný záujemca je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu
Zástupcu veriteľov s uzavretím kúpnej zmluvy.

JUDr. Oliver Korec, správca.

K027273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Izakovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupavská 1285/39, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/15/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/15/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Ing.Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie: Jesenná 4, 821 02 Bratislava v právnej veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Róbert Izakovič, narod. 08.02.1982, trvale bytom Stupavská 1285/39, 901 01
Malacky, občan SR v zmysle § 167i ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok
zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v mBank, S.A ,
č.účtu: SK4983605207004204321699 s poznámkou v popise platby Róbert Izakovič.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K027274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurech Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3068 / 14, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1980
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/257/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/257/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8OdK/257/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Pospíšil & Partners, k.s. s adresou kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca dlžníka Mgr. Marek
Ďurech, nar. 19.06.1980, trvale bytom Beňadická 14, 851 06 Bratislava, v konkurznej veci vedenej Okresným
súdom Bratislava I., pod sp. zn. : 8OdK/257/2018, týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámení v Obchodnom vestníku sa
predmetný konkurz zrušuje.
V Bratislave, dňa 27.03.2019
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár
Správca konkurznej podstaty

K027275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Munková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 694, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/70/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/70/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci navrhovateľa - dĺžnika Petra Munková, narod. 19.02.1982, trvale bytom Bratislavská 694, 900
46 Most pri Bratislave, občan SR na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I.,sp.zn. 37OdK/70/2019 -12,
v ktorom súd vyhlásil konkurz na majetok dĺžníka, oznamujem, že v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnúť do správcovského spisu v kancelárii
správcu - Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok od
10.00 do 16.00 hod. Nahliadanie do spisu je možné si podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu po
telefonickej dohode na telefónnom čísle : 0917771717, alebo elektronickou poštou na adrese:
abruzenakova@gmail.com.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K027276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Munková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 694, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/70/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/70/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
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V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Petra Munková, narod. 19.02.1982, trvale bytom Bratislavská 694, 900 46 Most pri Bratislave, občan SR Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. značka: 37OdK/70/2019, č.k. 37OdK/70/2019-12
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 57/2019 dňa 21.03.2019, 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 Petra Munková, born on 19.02.1982, trvale bytom Bratislavská 694, 900 46 Most
pri Bratislave, Slovak republic, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Bratislava,
No. 37OdK/70/2019, č.k. 37OdK/70/2019-12 publiced in Commercial Bulletin no. 57/2019 21th of March
2019 bancruptcy procedure was on the Debtor Petra Munková.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 22.03.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Bratislava, became valid on 22th March 2019. The bancruptcys procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkkrze 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 Bratislava
I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. značke 37OdK/70/2019 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu 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, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu pre 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. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I. (District court Bratislava), Záhradnícka 10,
821 44 Bratislava, Slovak republic, to the No. 37OdK/70/2019 and in one original to the bancruptcy trustee to the
address Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovak republic. Each claim must be lodged
separetely. Thelodgement 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 claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
condictions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condiction on which
the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency names
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial
claim si lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessive law, and on what property is his quarentee refer.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an expert
opinion (in case of nonfinancial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incoplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 125 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.
Ing. Anna Bružeňáková, správca/ trustee

K027277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pilárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. tankistov 226, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/338/2018, S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/338/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Pilárik, nar.: 23.03.1966, Čsl. tankistov 226, 841
06 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/338/2018, v zmysle §
167l ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, Iná pohľadávka v celkovej sume: 502,77 Eur.

K027278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/481/2018 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/481/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku - všeobecná podstata: Nehnuteľnosti
(pozemky)

Úpadca:
Jana
Balážová

Dátum
Značka spr. Spisu:
vyhotovanie:
37OdK/481/2018/S1623
7.9.2018

Dôvod
Dátum
Číslo
zápisu do zápisu do Číslo
Druh Výmera Číslo listu
súpisovej
Kat. územie /obec/štát
súpisu
súpisu parcely pozemku v m2 vlastníctva

Rozsah
podielu

Správca: Ing. Hilda
Regulová Gajdošová
odhad
Súpisová
ceny/podklady
hodnota
pre ceny sú v
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súpisu parcely pozemku
majetku

v m2

p1

vlastníctvo
22.3.2019 581
dlžníka

vinice

p2

vlastníctvo
22.3.2019 627
dlžníka

orná pôda 3119

vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka

lesné
pozemky
lesné
pozemky
lesné
pozemky
lesné
pozemky
lesné
pozemky
lesné
pozemky
ostatné
plochy

p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9

22.3.2019 4658/2
22.3.2019 4658/3
22.3.2019 4688/4
22.3.2019 4688/6
22.3.2019 4688/7
22.3.2019 4692/1
22.3.2019 4690/3

607

vlastníctva

Deň vydania: 01.04.2019
Úpadcu

pre ceny sú v
spise
na základe
internetového
4 249,00 prieskumu cien
€
vinice v okolí,
podklady sú v
spise
na základe
internetového
1 473,00 prieskumu cien
€
OR v okolí,
podklady sú v
spise
v€

2226

Hronský Beňadik

1.1

2226

Hronský Beňadik

1,1

38222

1970

Tekovské Nemce

3/656

864

1970

Tekovské Nemce

3/656

359814 1970

Tekovské Nemce

1900

1970

Tekovské Nemce

244

1970

Tekovské Nemce

na základe
prehľadu cien
3/656
na internete a
1 844,00
odhadom bez
€
znalosti bonity,
3/656
a lesného
porastu
3/656

405625 1970

Tekovské Nemce

3/656

217

1970

Tekovské Nemce

3/656

p10

vlastníctvo
ostatné
22.3.2019 4690/5
dlžníka
plochy

4077

1970

Tekovské Nemce

p11

vlastníctvo
22.3.2019 4693
dlžníka

vodné
plochy

2059

1970

Tekovské Nemce

p12

vlastníctvo
22.3.2019 4694
dlžníka

vodné
plochy

1565

1970

Tekovské Nemce

na základe
prehľadu cien
19,00 € na internete a
odhadom bez
3/656
znalosti bonity
na základe
3/656
prehľadu cien
16,00 € na internete a
odhadom bez
3/656
znalosti bonity

V Bratislave 22.3.2019
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca

K027279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kazanská 12223 / 19, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/463/2018 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/463/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Kováčik v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a preto konkurz končí. Týmto oznámením sa
konkurz zrušuje.
Ján Kováčik, S 1557
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K027280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Janek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Teodora Tekela 6740/16, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/36/2019 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/36/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Ladislav Janek, narodený 04.02.1959, trvale bytom Ulica Teodora
Tekela 6740/16, 917 00 Trnava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do
11:30 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne
na uvedenú adresu správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0902 898 985.

K027281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajnalka Žureková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kajal 30, 925 92 Kajal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/39/2018 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/39/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE III. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Dňa 12.03.2018 Okresný súd Trnava vydal uznesenie, č.k.: 36OdK/39/2018-14 o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka Hajnalka Žureková, trvale bytom: Kajal 30, 925 92 Kajal, dátum narodenia: 26.08.1978 (ďalej len
„Dlžník“); predmetným uznesením bolo zároveň rozhodnuté o oddlžení a za správcu Dlžníka bol ustanovený
Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom Sladovnícka 13, 917 01 Trnava (ďalej len „Správca“).
Správca v konkurznom konaní vedenom na majetok Dlžníka vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.
I.

Predmet predaja:

Hnuteľný majetok je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty Dlžníka. Popis majetku Dlžníka, ktorý je predmetom
tejto ponuky, bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 104/2018 zo dňa 31.05.2018, položka č.: K037799.
Ide o nasledovné hnuteľné veci:
a. osobné motorové vozidlo Opel Astra 1.4, typ: AB HATCHBACK 5dv., 58234/-/- , rok výroby: 1999,
VIN: W0L0MFF68XG024523, výkon motora: 44.00kW, druh: osobné vozidlo, evidenčné číslo: GA 376DX,
farba: zelená metalíza, (ďalej len „Hnuteľný majetok“)
- súpisová hodnota: 300,- EUR;
Hnuteľný majetok nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) a je uvedená v súpise všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty pri súpisovej zložke majetku a predstavuje sumu vo výške 300,- EUR.
Predaj Hnuteľného majetku sa uskutočňuje v zmysle ust. § 167p ZoKR.
II.

Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:

V III. kole verejného ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá suma.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného Hnuteľného majetku, ako aj úplné znenie podmienok verejného
ponukového konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.: 0918 475 831, príp. mailom na
adrese: sabolova@akko.sk.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záväzné ponuky na odkúpenie Hnuteľného majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol
Korytár, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v zalepenej nepriehľadnej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Hajnalka Žureková, sp. zn.: 36OdK/39/2018, NEOTVÁRAŤ“. Ponuka musí
obsahovať:
·
·

·
·

návrh kúpnej ceny - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli
pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
doklad o úhrade celej ponúknutej kúpnej ceny za Hnuteľný majetok na účet Správcu vedený v Tatra
banke, a.s.: č. účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0026 2980 5817 (do poznámky uviesť: Meno
a priezvisko/obchodné meno záujemcu uhradzujúceho kúpnu cenu a označenie konkurzu- dlžník Hajnalka
Žureková);
doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia
občianskeho preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej
osoby je ním overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace;
oznámenie bankového spojenia Záujemcu pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.

Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu Správca speňaží v ponukovom konaní. Na tento účel Správca zverejní
v Obchodnom vestníku SR majetok, ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť
kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku SR.
Ponuky záujemcov musia byť Správcovi doručené do dňa 11.04.2019 (vrátane) do 15.00 hod. Pre dodržanie
lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie
dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku
nemožno meniť ani vziať späť.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie Hnuteľného majetku budú otvorené v kancelárii Správcu na adrese:
Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, dňa 12.04.2019 o 10.00 hod.,
o čom Správca vyhotoví zápisnicu.
V. Vyhodnotenie ponúk a lehota na ich vyhodnotenie:
Prihliada sa iba na tie ponuky, v ktorých 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.
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 7 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň
oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania.
Neúspešným záujemcom budú zložené sumy vrátené do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote
zároveň Správca vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve Správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu Správcu, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej
kúpnej ceny. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli správcu: 27.03.2019

K027282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fekonja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstín 296, 919 05 Tstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1979
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/44/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/44/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok:
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka:
Juraj Fekonja, nar.: 19.05.1979, trvale bytom 919 05 Trstín 296, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 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
vedený vo Fio banke, a. s., pobočke zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK9083300000002101383193, s doplňujúcou
poznámkou : Juraj Fekonja, kaucia popretia pohľadávky 25OdK/44/2019.
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.

Trnavský správcovský dom, k.s., správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár
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K027283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fekonja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstín 296, 919 05 Tstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1979
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/44/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/44/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Juraj Fekonja, nar.: 19.05.1979, trvale bytom 919 05 Trstín
296, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej kancelárie na adrese
Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09.00 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0948 181 966, alebo na e-mailovej adrese: office@tsd.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.
Trnavský správcovský dom, k.s., správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K027284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frievald Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová 549 / 16, 930 11 Topoľníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/28/2014 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/28/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2/
Opis súpisovej zložky majetku:

Spoluvlastnícky podiel:
– vo veľkosti ½ vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Dunajská Streda, obec Trhová
Hradská, k. ú. Trhová Hradská, zapísané na LV č. 1646, parcela registra „E“ evidovaná ako parcela č. 2555
o výmere 4855m2 – lesné pozemky
Súpisová hodnota: 250,- EUR
vylúčené: 26.3.2019
Dôvod vylúčenia: U uvedeného majetku zapísaného v súpise( všeobecnej podstaty) náklady na
speňaženie majetku by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Deň vylúčenia: 26.03.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č. 3/
Opis súpisovej zložky majetku:

Spoluvlastnícky podiel:
– vo veľkosti 1/144 vzhľadom k celku nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v okrese Dunajská Streda, obec
Topoľníky, k. ú. Horné Topoľníky, zapísané na LV č. 1242, parcela registra „E“ evidovaná ako parcela č. 1290
o výmere 10.973 m2 – orná pôda, parcela č. 1291 o výmere 10.020 m2 – orná pôda a parcela č. 1292 o výmere
406 m2 – lesné pozemky
Súpisová hodnota: 20,- EUR
vylúčené: 26.3.2019
Dôvod vylúčenia: U uvedeného majetku zapísaného v súpise( všeobecnej podstaty) náklady na
speňaženie majetku by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Deň vylúčenia: 26.03.2019

Súpisová zložka majetku č. 4/
Opis súpisovej zložky majetku:
Spoluvlastnícky podiel:
– vo veľkosti 2/144 vzhľadom k celku nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v okrese Galanta, obec Tomášikovo, k.
ú. Tomášikovo, zapísané na LV č. 780, parcela registra „E“ evidovaná ako parcela č. 2177 o výmere 6643 m2 –
orná pôda, parcela č. 2178 o výmere 9902 m2 – orná pôda a parcela č. 2179 o výmere 1029 m2 – orná pôda
Súpisová hodnota: 30,- EUR
vylúčené: 26.3.2019
Dôvod vylúčenia: U uvedeného majetku zapísaného v súpise( všeobecnej podstaty) náklady na
speňaženie majetku by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Deň vylúčenia: 26.03.2019

Súpisová zložka majetku č. 5/
Opis súpisovej zložky majetku:

Spoluvlastnícky podiel:
– vo veľkosti 2/144 vzhľadom k celku nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v okrese Galanta, obec Trstice, k. ú
Trstice, zapísané na LV č. 2373, parcela registra „E“ evidovaná ako parcela č. 1068 o výmere 1601 m2 – orná
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pôda, parcela č. 1069 o výmere 2636 m2 – orná pôda, parcela č. 2043 o výmere 745 m2 – orná pôda, parcela č.
2044 o výmere 3442 m2 – orná pôda, parcela č. 2580 o výmere 1219 m2 – orná pôda, parcela č. 2581 o výmere
3068 m2 – orná pôda, parcela č. 3367 o výmere 1291 m2 – orná pôda, parcela č. 3603 o výmere 1719 m2 – orná
pôda, parcela č. 4204 o výmere 4255 m2 – orná pôda a parcela č. 4544 o výmere 302 m2 – orná pôda.
Súpisová hodnota: 30,- EUR
vylúčené: 26.3.2019
Dôvod vylúčenia: U uvedeného majetku zapísaného v súpise( všeobecnej podstaty) náklady na
speňaženie majetku by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Deň vylúčenia: 26.03.2019

Súpisová zložka majetku č. 6/
Opis súpisovej zložky majetku:

Spoluvlastnícky podiel:
– vo veľkosti 153/7056 vzhľadom k celku nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v okrese Galanta, obec Trstice, k. ú
Trstice, zapísané na LV č. 2104, parcela registra „E“ evidovaná ako parcela č. 1062 o výmere 10.373 m2 – orná
pôda, parcela č. 1063 o výmere 6060 m2 – orná pôda, parcela č. 2051 o výmere 2672 m2 – orná pôda, parcela č.
2052 o výmere 14.031 m2 – orná pôda, parcela č. 2574 o výmere 10.786 m2 – orná pôda, parcela č. 2575
o výmere 4187 m2 – orná pôda, parcela č. 3364 o výmere 51.821 m2 – orná pôda, parcela č. 3600 o výmere 6751
m2 – orná pôda, parcela č. 4207 o výmere 16.444 m2 – orná pôda a parcela č. 4541 o výmere 1072 m2 – orná
pôda.
Súpisová hodnota: 10,- EUR
vylúčené: 26.3.2019
Dôvod vylúčenia: U uvedeného majetku zapísaného v súpise( všeobecnej podstaty) náklady na
speňaženie majetku by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Deň vylúčenia: 26.03.2019

Súpisová zložka majetku č. 7/
Opis súpisovej zložky majetku:
Spoluvlastnícky podiel:
– vo veľkosti 299/14112 vzhľadom k celku nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v okrese Galanta, obec Trstice, k.
ú Trstice, zapísané na LV č. 2105, parcela registra „E“ evidovaná ako parcela č. 1064 o výmere 1512 m2 – orná
pôda, parcela č. 1065 o výmere 2683 m2 – orná pôda, parcela č. 2049 o výmere 3909 m2 – orná pôda, parcela č.
2050 o výmere 727 m2 – orná pôda, parcela č. 2576 o výmere 1018 m2 – orná pôda, parcela č. 2577 o výmere
2514 m2 – orná pôda, parcela č. 3365 o výmere 1108 m2 – orná pôda, parcela č. 3601 o výmere 1561 m2 – orná
pôda, parcela č. 4206 o výmere 3899 m2 – orná pôda a parcela č. 4542 o výmere 291 m2 – orná pôda.
Súpisová hodnota: 10,- EUR
vylúčené: 26.3.2019
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Dôvod vylúčenia: U uvedeného majetku zapísaného v súpise( všeobecnej podstaty) náklady na
speňaženie majetku by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Deň vylúčenia: 26.03.2019

Súpisová zložka majetku č. 8/
Opis súpisovej zložky majetku:

Spoluvlastnícky podiel:
– vo veľkosti 1/36 vzhľadom k celku nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v okrese Galanta, obec Trstice, k. ú
Trstice, zapísané na LV č. 3025, parcela registra „E“ evidovaná ako parcela č. 1066/1 o výmere 1324 m2 – orná
pôda, parcela č. 1067/1 o výmere 726 m2 – orná pôda, parcela č. 2047/2 o výmere 299 m2 – orná pôda, parcela
č. 2048/2 o výmere 1687 m2 – orná pôda, parcela č. 2578/1 o výmere 1396 m2 – orná pôda, parcela č. 2579/1
o výmere 579 m2 – orná pôda, parcela č. 3366/1 o výmere 644 m2 – orná pôda, parcela č. 3602/1 o výmere 834
m2 – orná pôda, parcela č. 4205/2 o výmere 2194 m2 – orná pôda a parcela č. 4543/1 o výmere 151 m2 – orná
pôda.
Súpisová hodnota: 40,- EUR
26.3.2019

vylúčené:

Dôvod vylúčenia: U uvedeného majetku zapísaného v súpise( všeobecnej podstaty) náklady na
speňaženie majetku by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Deň vylúčenia: 26.03.2019

Súpisová zložka majetku č. 9/
Opis súpisovej zložky majetku:

Spoluvlastnícky podiel:
– vo veľkosti 57/2016 vzhľadom k celku nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v okrese Galanta, obec Trstice, k. ú
Trstice, zapísané na LV č. 2278, parcela registra „E“ evidovaná ako parcela č. 1440 o výmere 1759 m2 – orná
pôda, parcela č. 1441/1 o výmere 539 m2 – orná pôda, parcela č. 1441/2 o výmere 809 m2 – orná pôda, parcela
č. 1442/1 o výmere 3917 m2 – orná pôda, parcela č. 1442/2 o výmere 5877 m2 – orná pôda, parcela č. 1712/1
o výmere 83 m2 – orná pôda, parcela č. 1712/2 o výmere 126 m2 – orná pôda, parcela č. 173/1 o výmere 4039 m2
– orná pôda, parcela č. 1713/2 o výmere 6057 m2 – orná pôda, parcela č. 3768 o výmere 4086 m2 – orná pôda,
parcela č. 3773 o výmere 730 m2 – orná pôda, parcela č. 3949/1 o výmere 4014 m2 – orná pôda, parcela č.
3949/2 o výmere 6017 m2 – orná pôda, parcela č. 3950 o výmere 14.049 m2 – orná pôda, parcela č. 4710
o výmere 784 m2 – orná pôda, parcela č. 4711/1 o výmere 216 m2 – orná pôda a parcela č. 4711/2 o výmere 327
m2 – orná pôda.
Súpisová hodnota: 10,- EUR
vylúčené: 26.3.2019
Dôvod vylúčenia: U uvedeného majetku zapísaného v súpise( všeobecnej podstaty) náklady na
speňaženie majetku by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Deň vylúčenia: 26.03.2019
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Súpisová zložka majetku č. 10/
Opis súpisovej zložky majetku:

Spoluvlastnícky podiel:
– vo veľkosti 1/10 vzhľadom k celku nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v okrese Dunajská Streda, obec
Jahodná, k. ú Jahodná, zapísané na LV č. 1063, parcela registra „E“ evidovaná ako parcela č. 1006/2 o výmere
5251 m2 – lesné pozemky
Súpisová hodnota: 70,- EUR
vylúčené: 26.3.2019
Dôvod vylúčenia: U uvedeného majetku zapísaného v súpise( všeobecnej podstaty) náklady na
speňaženie majetku by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Deň vylúčenia: 26.03.2019

K027285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fekonja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstín 296, 919 05 Tstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1979
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/44/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/44/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
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(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(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”
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Juraj Fekonja, nar.:
19.05.1979, trvale bytom: 919 05 Trstín 296, (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava č. 25OdK/44/2019-12 zo dňa 21.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trnava No. 25OdK/44/2019-12 dated on 21th of March 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Juraj Fekonja, date of birth 19th of May 1979, domicile city of 919 05 Trstín 296.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 61/2019 dňa 27.03.2019.
Dňom 28.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Bulletin No. 61/2019 on 27th
of March 2019. Bankruptcy was declared on 28th of March 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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. 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) point a), b) and 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 cancelled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. These 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:
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, pričom správcovi
musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: Trnavský správcovský dom, k.s.,
trustee, site: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, Slovak republic.
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
cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge
their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
website 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).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Trnavský správcovský dom, k.s., správca / trustee of the bankrupt

K027286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slamka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boleráz -, 919 08 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/181/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/181/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Martin
Slamka, Boleráz -/-, 919 08 Boleráz, nar.: 15.05.1979 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
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k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Martin Slamka

K027287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Chorvátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bahenská 5122/44, 905 01 Senica - Čáčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/243/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/243/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, správca dlžníka Renáta Chorvátová, narodená 16.04.1980,
trvale bytom Bahenská 5122/44, 905 01 Senica-Čáčov, týmto podľa 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, konkurz na majetok dlžníka Renáta Chorvátová, narodená 16.04.1980, trvale bytom Bahenská 5122/44,
905 01 Senica-Čáčov, sa končí zrušením konkurzu.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.
V
Ing. Marián Jelinek, správca

Šamoríne,

dňa

26.3.2019

K027288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: International Apartments s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 3058 / 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 880 622
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2011 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

27.03.2019, Piešťany

Schválený konečný rozvrh výťažku zo speňaženého majetku .

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25K/29/2011 zo dňa 11. 7. 2011, ma súd podľa
§ 22 z. č. 7/2005 Z. z. ustanovil do funkcie správcu
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a vyhlásil konkurz na majetok,
dlžníka:

International Apartments, s. r. o.
IČO: 43 880 622
so sídlom: Vysoká 3058
921 01 Piešťany

Konkurz bol vyhlásený dňom: 20.7.2011.

I.

Po vyhlásení konkurzu, t. j. po 20.7.2011 si veritelia uplatňovali (prihlasovali) prihláškami pohľadávky.
Podľa zoznamu prihlásených pohľadávok v konkurze si uplatnilo pohľadávky 21 veriteľov vo
výške 3,572.751,20 EUR.

Časť prihlásených pohľadávok bola popretá, časť pohľadávok veritelia zobrali späť, u časti pohľadávok došlo
k zmene veriteľov postúpením pohľadávky a tak zostal celkový počet aktuálne zistených pohľadávok vo výške:
1,443.556,01 EUR.

Príloha č. 1 návrhu – zoznam prihlásených pohľadávok, je založený v spise správcu.

U veriteľa Surety consulting, s. r. o.(zabezpečený veriteľ) došlo k čiastočnému uspokojeniu zabezpečenej
pohľadávky vo výške:
217.441,15 Eur + 1.366,89 Eur = 218.808,04 Eur
a to po speňažený oddelenej podstaty veriteľa Surety consulting, s. r. o.
Neuspokojená zostala časť 992.362,83 Eur.

Po speňažení majetku tvoriaceho oddelenú podstatu, správca pripravil pre zabezpečeného veriteľa prvý
a druhý čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženého majetku a po schválení prvého a druhého rozvrhu
zabezpečeným veriteľom vyplatil veriteľom sumy určené v čiastkových rozvrhoch.

Po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu ,po schválení čiastkových rozvrhov a po ukončení
všetkých sporov v konkurze, správca pripravil návrh konečného rozvrh.
Veriteľský výbor schválil návrh konečného rozvrhu výťažku pre veriteľov dňom 23.03.2019.
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II.
Majetok vo všeobecnej podstate sa speňažil za 6.910,02 Eur.
Príloha č. 2- Zoznam majetku všeobecnej podstaty, je založený v spise správcu.

III.
Počas konkurzu vznikali postupne pohľadávky proti podstate (ďalej aj PPP), ktoré boli v konkurze postupne podľa
dátumu splatnosti uspokojované .

Zo všeobecnej podstaty boli uspokojované PPP vo výške: 6.910,02 Eur.
Príloha č. 3. – Zoznam PPP, je založený v spise správcu.

Nezaplatené sú ešte neznáme budúce pohľadávky proti podstate a nesplatné pohľadávky proti podstate.

IV.
V konkurze boli už schválené dva čiastkové rozvrhy ohľadom oddelenej podstaty.

Príloha č. 4 -

prvý čiastkový rozvrh, je založený v spise správcu.

Príloha č. 5. -

druhý čiastkový rozvrh, je založený v spise správcu.

Čiastkový rozvrh mal v jednotlivých prílohách :

·

obsiahnuté v prehľadnom členení jednotlivé celkové sumy výťažkov priradených k súpisovým zložkám
majetku, ktoré boli predmetom návrhu rozvrhu, spolu so sumami pohľadávok proti podstate, ktoré boli
priradené k týmto súpisovým zložkám majetku a výslednú sumu výťažku určená na uspokojenie
zabezpečeného veriteľa (§ 96 ods. 2 z. č. 7/2005 Z. z.).
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Ďalej mal:

·
·

prehľad speňaženého majetku,
príjmy (za speňaženie), výdavky (pohľadávky proti podstate) a výťažok, kde bol pri každej sume výťažku
opis príslušnej súpisovej zložky majetku, spôsob jej speňaženia, dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia,
označenie nadobúdateľa a ďalšie podstatné okolnosti týkajúce sa priebehu tohto speňaženia (§ 96 ods. 4
z. č. 7/2005 Z. z.).

V návrhu čiastkového rozvrhu boli pohľadávky proti podstate s uvedením ich právneho dôvodu, času vzniku
pohľadávky proti podstate, ako aj dôvod jej priradenia k príslušnej súpisovej zložke majetku (§ 96 ods. 5 z. č.
7/2005).

V.
Po speňažení všeobecnej podstaty je nasledovný stav:

Výťažok celkom :

6.910,02 Eur.

PPP:

6.910,02 Eur.

Čistý výťažok:

Konečný

0,-- Eur.

rozvrh:

1/ Pohľadávky veriteľov , ktorí si prihlásili pohľadávky prihláškou nebudú uspokojené ani čiastočne,
pričom podľa tohto konečného rozvrhu
to bude nasledovne:

Zv. č. Veriteľ (obchodné meno)

Suma zistených
pohľadávok v EUR vo
všeobecnej podstate

Uspokojené
pohľadávky
V EUR

1.

SPP- distribúcia, a. s.

7.859,41

0

2.

OTIS Výťahy, s. r. o.

1.868,07

0
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3.

Winter média, a. s.

682,63

0

4.

Slovenská konsolidačná, a.s.

50,-

0

Pôvodný veriteľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
5.

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.

3.521,08

0

7.

CONEX, spol. s. r. o.

5.105,09

0

8.+13. Slovenská konsolidačná, a.s.
186.668,05
14.
Pôvodný veritelia:
Sociálna poisťovňa, a. s. (pôvodne 95.125,52 EUR)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
( pôvodne 14.792,35 EUR)
SR – Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, pobočka
Piešťany (pôvodne 76.750,18 EUR)

0

10.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1.593,86

0

11.

DOVERA, zdravotná poisťovňa, a. s.

8.445,10

0

12.

EOS KSI Slovensko, s. r. o.

9.139,72

0

15.

UNION zdravotná poisťovňa, a. s.

3.631,86

0

19.

Peter Porubský

3.820,27

0

21.

Surety consulting, s. r. o.
1.211.170,87
Pôvodný veriteľ:
a po
čiastočnom
uspokojení
Slovenská sporiteľňa, a. s. (pôvodne 1.285.858,83 EUR, po pohľadávky výške 218.808,04
zániku časti pohľadávky vo výške 74.687,96 EUR
Eur je zistená , neuspokojená
1.211.170,87 EUR a po realizácii čiastkového rozvrhu vo výške časť 992.362,83
218.808,04 EUR)

0
o

2) Uspokojujú sa pohľadávky proti podstate, ktoré vznikli v celkovej výške 6.910,02 Eur a to podľa
zoznamu PPP.

3) Neuspokoja sa pohľadávka proti podstate:

P. č.

Veriteľ

Právny dôvod

Uspokojenie v EUR

1.

JUDr. Alena Kaplanová
Správca
Námestie 1. Mája č. 14
921 01 Piešťany

Zo zákona

0

4) Pohľadávky proti podstate, ktoré vzniknú v konkurze do ukončenia konkurzu (ďalej aj budúce pohľadávky
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proti podstate) nebudú uspokojené.

Dôvody:
1/ V rámci konkurzu bol speňažený majetok patriaci do všeobecnej podstaty zapísaný v zozname všeobecnej
podstaty .
Prehľad speňaženého majetku je uvedený v prílohe č. 2 návrhu, je založený v spise správcu.

2/ Počas konkurzu vznikli pohľadávky proti podstate, ktoré boli priebežne podľa ich dátumu splatnosti zaplatené.
Špecifikácia pohľadávok proti podstate je uvedená v prílohe č. 3 návrhu, je založený v spise správcu.

Výťažok celkom
Pohľadávky proti podstate

6.910,02 Eur.
6.910,02 Eur.

Výťažok ponížený o pohľadávky

0,--Eur

Odmena správcu s DPH

0,--Eur

Čistý výťažok

0,--Eur.

Pretože sa vo všeobecnej podstate nenachádza žiaden majetok na speňaženie a finančné prostriedky za
speňažený majetok sa používajú na pohľadávky proti podstate v poradí podľa ich splatnosti , nebolo možné zo
všeobecnej podstaty zaplatiť pohľadávky nie len veriteľov , ktorí si prihlásili pohľadávku prihláškou , ale ani časť
pohľadávok proti podstate.

JUDr. Alena Kaplanová
ustanovená do funkcie správcu
v konkurznom
konaní
International Apartments, s. r. o.
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K027289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kuruc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 6483/51 č. 6483/51, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/35/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/35/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu a informácia pre veriteľov
JUDr. Stanislav Volár, správca dlžníka Peter Kuruc, nar. 09.07.1947, bytom 917 01 Trnava V. Clementisa č. 51,
týmto oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že:
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinác - pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu alebo telefonicky na tel.č.: 033/77 33 751, príp. na e-maile: s.volar@v-invest.sk.
b) v súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách EÚ, sú súčasne
touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Peter Kuruc, nar. 09.07.1947, bytom 917 01
Trnava - V. Clementisa č. 51,
c) svoje nároky - pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
V Piešťanoch dňa 27.03.2019
JUDr. Stanislav Volár, správca

K027290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slížik Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2018 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/279/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Juraj Slížik, dátum narodenia: 17.04.1987, trvale bytom: Sasinkovo
303, 920 65 Sasinkovo, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Slížik, IČO: 48 059 595, s miestom podnikania
Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.11.2017 oznamuje
účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu na adrese:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00
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hod do 16:00 hod.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K027291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Slížik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2018 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/279/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Juraj Slížik, dátum narodenia: 17.04.1987, trvale bytom: Sasinkovo
303, 920 65 Sasinkovo, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Slížik, IČO: 48 059 595, s miestom podnikania
Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.11.2017, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. § 32
ods. 7 písm. b) ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu:
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2980 5817
Kauciu je možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením
označenia veriteľa a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K027292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Slížik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2018 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/279/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Juraj Slížik, dátum
narodenia: 17.04.1987, trvale bytom: Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo, Slovenská republika, podnikajúci
pod obchodným menom Juraj Slížik, IČO: 48 059 595, s miestom podnikania Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.11.2017, Slovenská republika Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/279/2018 zo dňa 08.01.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
10/2019 dňa 15.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 as the bankruptcy
trustee of the debtor: Juraj Slížik, date of birth: 17.04.1987, permanently residing: Sasinkovo 303, 920 65
Sasinkovo, Slovak Republic, (hereinafter only „the debtor“), business under a brand name Juraj Slížik,
No.: 48 059 595, place of business: Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo, Slovak Republic, with completed
business activity on 16.11.2017, I am obliged to inform you that according to the resolution of the District
Court Trnava , No.36OdK/279/2018 dated 08.01.2019 published in the Commercial bulletin No. 10/2019
from 15.01.2019 was declared bankrupt on thebankrupt´s assets.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese
Správcovská kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo
a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „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 original to the bankruptcy truste to the address: Správcovská
kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, seat: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika. Registration
that will not be delivered on time will be considered as claim in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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 Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
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 claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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 trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca/bankruptcy trustee

K027293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barkoci Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ulička 480 / 28, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1961
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/231/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/231/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
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Veriteľ: TECHSTAV, spol. s r.o., so sídlom Mikovíniho 7441/8/B, 917 01 Trnava, IČO: 34133771
Prihláška pohľadávky v celkovej výške 11.059,- Eur doručená dňa 21.03.2019
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Trnave, dňa 27.03.2019
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K027294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Gáll
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1951
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/41/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/41/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Viliam Gáll, nar.: 17.09.1951, trvale bytom 925 23 Jelka, podnikajúceho pod
obchodným menom Viliam Gáll, IČO: 34 297 171, s miestom podnikania 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves,
Š. Králika 4, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.09.2004, oznamuje, že do správcovského spisu
možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 3, 917 01 Trnava, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00
hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred
prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K027295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Gáll
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1951
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/41/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/41/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Viliam Gáll, nar.: 17.09.1951, trvale bytom 925 23 Jelka, podnikajúceho pod
obchodným menom Viliam Gáll, IČO: 34 297 171, s miestom podnikania 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves,
Š. Králika 4, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.09.2004, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K027296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VERINT Group s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 52, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 634
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25K/5/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/5/2018
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Správca zverejnením v Obchodnom vestníku č. 56/2019 zo dňa 20.3.2019 zverejnil doplnenie poznámky o
spornom zápise k súpisovej položke majetku oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 - nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 12258 k.ú.
Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany ako rozostavaný polyfunkčný objekt na parcele č. 10118/31 v podiele
1/1, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 193.633,37 EUR. Poznámka o spornom zápise - sporný
zápis svedčiaci v prospech Zempres s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany, IČO: 35218740
Správca týmto zverejnením opravuje chybu v písaní v poznámke o spornom zápise v časti IČO spoločnosti, v
prospech ktorej svedčí sporný zápis.
Správne znenie poznámky o spornom zápise je nasledovné:
Poznámka o spornom zápise:
Sporný zápis svedčiaci v prospech Zempres s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany, IČO: 36218740

K027297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 263, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/19/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/19/2018
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

Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, správca dlžníka Marián Lukáč, narodený 18.03.1984, trvale
bytom 906 12 Osuské 263, týmto podľa 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok
dlžníka Marián Lukáč, narodený 18.03.1984, trvale bytom 906 12 Osuské 263 sa končí zrušením konkurzu.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.
V
Ing. Marián Jelinek, správca

Šamoríne,

dňa

26.3.2019

K027298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tollinger Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 2938/7 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/45/2019 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/45/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Radovan Tollinger, nar.: 31.01.1976, bytom Kukorelliho 2938/7, 921 01
Piešťany, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25Odk/45/2019, týmto
v zmysle ust. § 85 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského
spisu a za úhradu vecných nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: P. Pazmáňa 2367/17A,
927 01 Šaľa, v pracovných dňom počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod., po telefonickom objednaní na tel. číslo 0905/736 862 alebo @mailom na adrese
office@timarpartners.com

K027299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tollinger Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 2938/7 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/45/2019 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/45/2019
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 – Radovan Tollinger,
nar.: 31.01.1976, trvale bytom Kukorelliho 2938/7, 921 01 Piešťany, v konkurznom konaní vedenom pred
Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25Odk/45/2019 (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava, č.k. 25OdK/45/2019-12 zo dňa 21.03.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu
a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej kancelárie P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 61/2019
zo dňa 27.03.2019.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, proc. no.
25OdK/45/2019-12 dated on 21.03.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets –
Radovan Tollinger, born.: 31.01.1976, adress Kukorelliho 2938/7, 921 01 Piešťany, and JUDr. Tibor Timár,
registered seat at P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, Slovak Republic, was appointed to the function of
bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovakrepublic
No.: OV 61/2019 dated on 27.03.2019.

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 „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu, JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej
kancelárie P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01, 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 nasplnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
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address JUDr. Tibor Timár, P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

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

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.

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

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.
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Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses,
shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting
rights and other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

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.

K027300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 5797/54, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/56/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/56/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, správca dlžníka Roman Gábor, narodený 30.01.1975, trvale
bytom Čajkovského 5797/54, 917 01 Trnava, týmto podľa 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
konkurz na majetok dlžníka Roman Gábor, narodený 30.01.1975, trvale bytom Čajkovského 5797/54, 917 01
Trnava sa končí zrušením konkurzu.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.
V
Ing. Marián Jelinek, správca

Šamoríne,

dňa
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K027301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Raškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčanská 558/6, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/164/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/164/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, správca dlžníka Pavol Raškovič, narodený 26.11.1978, trvale
bytom Vlčanská 558/6, 927 01 Šaľa, týmto podľa 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
konkurz na majetok dlžníka Pavol Raškovič, narodený 26.11.1978, trvale bytom Vlčanská 558/6, 927 01 Šaľa sa
končí zrušením konkurzu.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.
V
Ing. Marián Jelinek, správca

Šamoríne,

dňa

K027302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEED TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 47/31, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 785 059
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/10/2018 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/10/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Pozemok
Druh: Záhrada
Výmera v m2: 329
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľký Meder
Názov katastrálneho územia: Veľký Meder
Číslo listu vlastníctva: 4876
Parcelné číslo: 3980/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 10 857,00
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Pozemok
Druh: Záhrada
Výmera v m2: 329
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľký Meder
Názov katastrálneho územia: Veľký Meder
Číslo listu vlastníctva: 4876
Parcelné číslo: 3980/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 10 857,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené rozhodnutím zabezpečeného veriteľ č.
9200502/5/5331803/2013/Feke zo dňa 29.11.2013, ktoré (záložné právo) je v poradí rozhodujúcom na
uspokojovanie záložných práv zapísané do príslušného katastra nehnuteľností ako prvé záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: daňové nedoplatky, úroky z omeškania a pokuty uložené rozhodnutím
zabezpečeného veriteľa
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 72 100,62
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 67, 68
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.02.2019
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku do súpisu: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 1273
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 1212
Parcelné číslo: 2861
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 1 200,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 809
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4150
Parcelné číslo: 2867
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 800,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 660
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4937
Parcelné číslo: 2837/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 500,00
Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 1905
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4937
Parcelné číslo: 2837/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 1 900,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 574
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4937
Parcelné číslo: 2842/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 570,00
Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 573
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4937
Parcelné číslo: 2842/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 570,00
Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 184
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 1897
Parcelné číslo: 2845/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/72
Súpisová hodnota v eur: 23,00
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Pozemok
Druh: Trvalý trávny porast
Výmera v m2: 185
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 1897
Parcelné číslo: 2845/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/72
Súpisová hodnota v eur: 13,00
Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 368
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 1897
Parcelné číslo: 2845/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/72
Súpisová hodnota v eur: 46,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené rozhodnutím zabezpečeného veriteľ č.
00502/5/553665/2014/PápS zo dňa 11.02.2014, ktoré (záložné právo) je v poradí rozhodujúcom na uspokojovanie
záložných práv zapísané do príslušného katastra nehnuteľností ako prvé záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: daňové nedoplatky, úroky z omeškania a pokuty uložené rozhodnutím
zabezpečeného veriteľa
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 63 436,12
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 69 až 78
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.02.2019
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku do súpisu: majetok podlieha konkurzu
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Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 4204
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 2974
Parcelné číslo: 1329
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 1 400,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 1198
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 1771
Parcelné číslo: 2764
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 400,00
Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 184
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 1897
Parcelné číslo: 2845/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/72
Súpisová hodnota v eur: 23,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok
Druh: Trvalý trávny porast
Výmera v m2: 185
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 1897
Parcelné číslo: 2845/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/72
Súpisová hodnota v eur: 13,00
Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 368
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 1897
Parcelné číslo: 2845/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/72
Súpisová hodnota v eur: 46,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 1306
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4133
Parcelné číslo: 2762
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 78/120
Súpisová hodnota v eur: 600,00

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

312

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 950
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 3692
Parcelné číslo: 2765
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 670,00
Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 1273
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 1212
Parcelné číslo: 2861
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 1 200,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 468
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4134
Parcelné číslo: 2770/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 2/3
Súpisová hodnota v eur: 200,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 660
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4937
Parcelné číslo: 2837/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 500,00
Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 1905
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4937
Parcelné číslo: 2837/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 1 900,00
Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 574
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4937
Parcelné číslo: 2842/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 570,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 573
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4937
Parcelné číslo: 2842/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 570,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 468
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4915
Parcelné číslo: 2770/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 150,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 1237
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4809
Parcelné číslo: 2772/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 430,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 1698
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4855
Parcelné číslo: 2760
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 590,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 421
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4909
Parcelné číslo: 2381
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 140,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 1910
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4891
Parcelné číslo: 2767
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 660,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok
Druh: Vinica
Výmera v m2: 809
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4150
Parcelné číslo: 2867
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 800,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 205
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4150
Parcelné číslo: 2643/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 140,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 1065
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4150
Parcelné číslo: 2858/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 740,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 745
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4150
Parcelné číslo: 2864
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 520,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 442
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4150
Parcelné číslo: 2865
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 300,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 406
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4150
Parcelné číslo: 2866
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 280,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 601
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 3293
Parcelné číslo: 2843
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 15/24
Súpisová hodnota v eur: 260,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 507
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 3293
Parcelné číslo: 2844
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 15/24
Súpisová hodnota v eur: 220,00
Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 1262
Štát: Slovenská republika
Obec: Mužla
Názov katastrálneho územia: Mužla
Číslo listu vlastníctva: 4148
Parcelné číslo: 2859
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 2/4
Súpisová hodnota v eur: 110,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené rozhodnutím zabezpečeného veriteľ č. . 101202011/2018
zo dňa 20.06.2018, ktoré (záložné právo) je v poradí rozhodujúcom na uspokojovanie záložných práv zapísané do
príslušného katastra nehnuteľností ako prvé záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: daňové nedoplatky, úroky z omeškania a pokuty uložené rozhodnutím
zabezpečeného veriteľa
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 1 381 021,63
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 94 až 104
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.02.2019
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku do súpisu: majetok podlieha konkurzu

K027303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Antonín Stoják
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohdanovce nad Trnavou 164, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/175/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/175/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, správca dlžníka Ing. Antonín Stoják, narodený 22.04.1946,
trvale bytom 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 164, týmto podľa 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
konkurz na majetok dlžníka Ing. Antonín Stoják, narodený 22.04.1946, trvale bytom 919 09 Bohdanovce nad
Trnavou 164 sa končí zrušením konkurzu.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.
V
Ing. Marián Jelinek, správca

Šamoríne,

dňa

26.3.2019

K027304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Vizváriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 1942/30, 927 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/191/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/191/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, správca dlžníka Alexandra Vizváriová, narodená 26.03.1985,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trvale bytom Narcisová 1942/30, 927 05 Šaľa, týmto podľa 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
konkurz na majetok dlžníka Alexandra Vizváriová, narodená 26.03.1985, trvale bytom Narcisová 1942/30, 927 05
Šaľa sa končí zrušením konkurzu.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.
V
Ing. Marián Jelinek, správca

Šamoríne,

dňa

26.3.2019

K027305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Vaňková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalica 1, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/202/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/202/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, správca dlžníka Zuzana Vaňková, narodená 21.07.1978,
trvale bytom 909 01 Skalica, týmto podľa 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok
dlžníka Zuzana Vaňková, narodená 21.07.1978, trvale bytom 909 01 Skalica sa končí zrušením konkurzu.
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.
V
Ing. Marián Jelinek, správca

Šamoríne,

dňa

26.3.2019

K027306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kőberling
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 718/55, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1953
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/20/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/20/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Jaroslav Kőberling, nar. 10.04.1953, trvale bytom Mostná 718/55, 972 51 Handlová v súlade s § 85 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 12:00, 13:00 - 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 22.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K027307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kőberling
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 718/55, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1953
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/20/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/20/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Jaroslav Kőberling, nar. 10.04.1953, trvale bytom Mostná 718/55, 972 51 Handlová (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/20/2019 zo dňa 29.01.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 25/2019 zo dňa 05.02.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/20/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Jaroslav Kőberling, nar. 10.04.1953, trvale bytom Mostná 718/55, 972 51
Handlová (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Trenčín, No. 38OdK/20/2019 dated on 29th of January 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 25/2019 on 5th 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: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic, to the
No. 38OdK/20/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
fromdeclaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which
it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period,
his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected
property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§
29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2019
In Považská Bystrica, on 25th of March 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee
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K027308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kőberling
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 718/55, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1953
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/20/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/20/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica správca
úpadcu: Jaroslav Kőberling, nar. 10.04.1953, trvale bytom Mostná 718/55, 972 51 Handlová v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 38OdK/20/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000
0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K027309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Šulganová, rod. Šimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mnešická ulica 1708/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/131/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/131/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Jana Šulganová, rod.
Šimová, nar. 13.08.1979, trvale bytom Mnešická ulica 1708/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, podnikajúca pod
obchodným menom Jana Šulganová s miestom podnikania Mnešická ulica 1708/37, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 51 411 474, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod
spisovou značkou 38OdK/131/2019, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú
právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 38OdK/131/2019 S1706 v kancelárii správcu:
JUDr. Peter Zajac, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, v pracovných dňoch od 9.00 do
11.00 hod. a od 12.00 do 16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na
uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0911 830 003 alebo e-mailom na judr.peter.zajac@gmail.com.
V Bánovciach nad Bebravou, dňa 27.03.2019
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JUDr. Peter Zajac, správca

K027310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Šulganová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mnešická ulica 1708/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/131/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/131/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Jana Šulganová, rod.
Šimová, nar. 13.08.1979, trvale bytom Mnešická ulica 1708/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, podnikajúca pod
obchodným menom Jana Šulganová s miestom podnikania Mnešická ulica 1708/37, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 51 411 474, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod
spisovou značkou 38OdK/131/2019, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom
popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
číslo účtu/IBAN: SK7009000000005031257696, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
poznámka: Jana Šulganová, kaucia na popretie pohľadávky 38OdK/131/2019
V Bánovciach nad Bebravou, 27.03.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K027311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Šulganová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mnešická 1708/37, 957 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/131/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/131/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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
20.03.2019, č.k. 38OdK/131/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 26.03.2019, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka: Jana Šulganová, rod. Šimová, nar. 13.08.1979, trvale bytom Mnešická ulica 1708/37, 915 01
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Nové Mesto nad Váhom, podnikajúca pod obchodným menom Jana Šulganová s miestom podnikania Mnešická
ulica 1708/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 51 411 474 (ďalej len dlžník).
V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Peter Zajac,
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, k č. konania 38OdK/131/2019. V zmysle článku 55
Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára
prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch
inštitúcii Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí
obsahovať nasledovné údaje:
i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
v. povaha pohľadávky;
vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
JUDr. Peter Zajac, správca
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to
inform you that based on the resolution of the District court Trenčín from March 20, 2019, file No.
38OdK/131/2019 published in Commercial Journal on March 26, 2019, the bankruptcy has been declared on the
estate of debtor: Jana Šulganová, born 13.08.1979, res. Mnešická ulica 1708/37, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, Slovakia, business name: Jana Šulganová, place of business Mnešická ulica 1708/37, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, Slovakia, Id. Nr.: 51 411 474 (hereinafter only debtor).
According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Peter Zajac, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovak Republic, to the file No.
38OdK/131/2019. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the
standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading lodgement
of claims in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another
way, application must contain dates below:
i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
ii. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
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vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may reuire the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed.
Delivery of application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction
of law as the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule 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.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
JUDr. Peter Zajac
Trustee
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K027312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tinka Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 2470 / 2, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/318/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/318/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka Stanislav Tinka, nar. 24.08.1977, trvale bytom Saratovská 2470/2, 911 08 Trenčín, 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“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K027313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turčáni Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 624 / 8, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/527/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/527/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka Rastislav Turčáni, nar. 18.02.1978, trvale bytom Jesenského 624/8, 972 01 Bojnice, 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“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
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zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K027314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom Filagor 952/1-405, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/245/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/245/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka Iveta Gajdošová, nar. 26.5.1970, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, 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“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K027315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šlosár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálnica 342, 916 37 Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/14/2017 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/14/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vzhľadom na to, že došlo k speňaženiu majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty a správca
neeviduje žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý správca v súlade s ust. §167u zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) pripravil tento rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
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Okresný súd Trenčín uznesením sp. zn. 38OdK/14/2017 zo dňa 24.10.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Ján Šlosár, nar. 19.06.1947, trvale bytom 916 37 Kálnica 342 a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Otíliu
Prachařovú so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom. Uznesenie bolo zverejnené
v obchodnom vestníku (ďalej len OV) č. 207/2017 dňa 30.10.2017.
Správca v súlade s ust. § 167j ZKR vyhotovil súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č.
6/2018 dňa 09.01.2018 a aktualizovaný v OV č. 16/2018 dňa 23.01.2018 a v OV č. 52/2018 zo dňa 14.03.2018.
V konkurze prihlásili svoje nezabezpečené pohľadávky títo veritelia dlžníka:
1. RECLAIM, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 46 076 760 zapísaný v zozname veriteľov pod č.
1 R 1 si prihlásil pohľadávku vo výške 26.202,79 €
2. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 zapísaný v zozname
veriteľov pod č. 2 P 1 si prihlásil pohľadávku vo výške 1.759,56 €.
Celková suma prihlásených pohľadávok nezabezpečených veriteľov je 27.962,35 €.
Žiaden z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa.
Správca speňažoval majetok dlžníka v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods.1 ZKR. Oznam
o vyhlásení prvého kola verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka bol zverejnený v OV č.
69/2018 dňa 10.04.2018. Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty bol speňažený v prvom kole
ponukového konania za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
V súlade s ust. § 167u ods. 1 ZKR správca zverejnil oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku v OV č. 131/2018
dňa 10.07.2018.
II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúcemu konkurzu predstavuje sumu 1.811,56 €.
Podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR správca 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.
Náklady konkurzu sú tvorené nasledovnými položkami:

1. doplatok paušálnej odmeny správcu ................................................................ 100,00 €
2. odmena správcu z výťažku podľa ust. § 20 ods. 1 vyhl. 665/05 Z. z.
( zo sumy 1.811,56 € je odmena 253,62 + 50,72 DPH)................................. 304,34 €
3. výdavky správcu.................................................................................................255,02 €
4. paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
(ust. § 24b písm. e) vyhl. č. 665/05 Z. z.) ....................................................612,00 €
5. paušálna náhrada za prácu s registrom (ust. § 24a písm. a) vyhl. č. 665/05
Z. z....................................................................................................................
5,52 €
6. paušálna náhrada za prácu s registrom (ust. § 24a písm. b) vyhl. č. 665/05
Z. z. ...............................................................................................................
7,80 €
7. súdny poplatok (položka 5 písm. c) prílohy zák. č. 71/92 Zb., čo je 0,2 % z
výťažku) .........................................................................................................
3,50 €
Náklady konkurzu predstavujú sumu ..........................................................................1.288,18 €
Pohľadávka veriteľa RECLAIM, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 46 076 760 zistená vo výške
26.202,79 € pozostáva z istiny vo výške 12.165.10 € a úroku z omeškania vo výške 14.037,69 €. Podľa ust. §
166b ods. 1 písm. a) ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

časť príslušenstva.
S poukazom na citované zákonné ustanovenie je pohľadávka veriteľa v časti úroku z omeškania čiastočne
vylúčená z uspokojenia, a to vo výške 9.484,93 €. Úrok z omeškania môže byť z výťažku uspokojovaný len vo
výške 4.552,76 €. Veriteľ bude uspokojovaný len z pohľadávok vo výške 16.717,86 € (12.165,10+4.552,76).
Pohľadávka veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 zistená vo
výške 1.759,56 € pozostáva z istiny vo výške 1.759,56 €.
Celková výška pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
predstavuje sumu 18.477,42 €.
Celková suma výťažku určená na pomerné rozdelenie medzi všetkých nezabezpečených veriteľov podľa výšky ich
zistených pohľadávok predstavuje sumu 523,38 €.
Percentuálnu výšku uspokojenia pohľadávok, ktoré budú v rámci rozvrhu uspokojené z výťažku zo speňaženia
majetku všeobecnej podstaty správca určil vo výške 0,0283253 % ( 523,38 : 18.477,42).
Pomerné rozdelenie výťažku medzi nezabezpečených veriteľov je nasledovné:
1. RECLAIM, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 46 076 760, uspokojenie 473,54 €
2. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 uspokojenie 49,84 €
Podľa ust. § 167u ods. 2 posledná veta ZKR náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
Podľa ust. § 167u ods. 3 ZKR plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa
ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet
súdu, ktorý vyhlásil konkurz.
S poukazom na uvedené správca vyzýva vyššie uvedených veriteľov, aby elektronicky na e-mailovú adresu:
pracharova@akzp.sk, alebo do dátovej schránky správcu na ww.slovensko.sk, oznámili číslo bankového účtu v
tvare IBAN (prípadne aj variabilný symbol), na ktorý majú byť poukázané peňažné prostriedky z výťažku.

K027316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schiller Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského sady 54/23 - 39 54/23-39, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/12/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/12/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca dlžníka
Andrea Schiller, nar. 07.04.1983, bytom Komenského 54/23, 018 51 Nová Dubnica (ďalej len ako „dlžník“),
týmto oznamuje, že dlžník podľa zoznamu majetku zo dňa 09.10.2018 priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, z písomnej výpovede dlžníka zo dňa 15.03.2019 a zo zisťovania majetku dlžníka správcom podľa §
166i ZKR, nie je vlastníkom majetku, ktorý by bolo možné zahrnúť do konkurznej podstaty a následne speňažiť.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
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konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Andrea Schiller, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Andrea Schiller v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 27.03.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K027317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Beláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 41 / 655, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 723 866
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/12/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
september 2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
október 2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
november 2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
december 2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
január 2019
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
február 2019

Dôvod zápisu Deň zápisu Podstata
§ 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) -

§ 72 ods. 2
ZKR
§ 72 ods. 2
ZKR
§ 72 ods. 2
ZKR
§ 72 ods. 2
ZKR
§ 72 ods. 2
ZKR
§ 72 ods. 2
ZKR

Súpisová
hodn.

17.10.2018 všeobecná 73,97 €
19.11.2018 všeobecná 73,97 €
17.12.2018 všeobecná 73,97 €
18.1.2019 všeobecná 73,97 €
19.2.2019 všeobecná 73,97 €
19.3.2019 všeobecná 73,97 €

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K027318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baranová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová pod Bradlom 0, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/562/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/562/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

Veriteľ:
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KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR, IČO 24 785 199,
zástupca ŠMÍDA advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka
Prihlásená suma celkom: 8.437,81,-EUR,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 1-KČSR-1
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K027319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kliniec, JUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkonecpalská ulica 399 / 168, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/591/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/591/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

ZÁPISNICA O OTVÁRANÍ OBÁLOK –PONUKOVÉ KONANIE UTOMOBIL VOLVO – 1. kolo
Spisová značka:
Označenie dlžníka:
399/168, 971 01 Prievidza

22OdK/591/2018 S1531
JUDr. Vladimír Kliniec, nar. 25.1.1948, trvale bytom Veľkonecpalská ulica

Deň:

27.03.2019

Čas:

o 09,15 hod.

Miesto:

kancelária správcu na Mierovom námestí 37, 911 01 Trenčín

Osoby prítomné:

správca (zároveň ako zapisovateľ)

V Obchodnom vestníku č. 53/2019 zo dňa 15.03.2019 bolo publikované oznámenie správcu o konaní 1.
kola ponukového konania na predaj majetku Dlžníka
Predmetom ponukového konania bola nasledovná súpisová zložka majetku Dlžníka: motorové vozidlo VOLVO
XC90, VIN: YV1CM985671408739, BB skriňová čierna metalíza, v premávke od 29.05.2007, spoluvlastnícky
podiel: 1/, súpisová hodnota: 7.000,- EUR, podstata: všeobecná (ďalej len „Automobil“).
Keďže oznámenie v Obchodnom vestníku sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po jeho faktickom
zverejnení v Obchodnom vestníku, ponukové konanie na predaj Automobilu bolo publikované s účinkami ku dňu
16.03.2019. Lehota na predkladanie ponúk bola správcom určená v trvaní 10 dní. Posledným dňom na
predkladanie ponúk bol deň 26.03.2019.
Správca konštatuje, že v čase od 16.03.2019 do 26.03.2019 boli správcovi doručené nasledovné obálky:
1. podacie číslo 148/2019,
2. podacie číslo 151/2019,
3. podacie číslo 152/2019,
Banská Bystrica;
4. podacie číslo 154/2019,
5. podacie číslo 158/2019,

doručené dňa 22.03.2019 doporučenou poštou od Ing. Dávid Šoltés, Teriakovce;
doručené dňa 25.03.2019 doporučenou poštou od Vladimír Takáč, Šaľa;
doručené dňa 25.03.2019 doporučenou poštou od JUDr. Stanislav Jurčák,
doručené dňa 25.03.2019 doporučenou poštou od PRODEKA s.r.o., Hlohovec;
doručené dňa 26.03.2019 doporučenou poštou od Slovak Finance s.r.o.,
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Bratislava.
Na otváranie obálok sa nedostavil nikto. Správca o 09.15 hod. pristúpil k otvoreniu obálok.
Správca konštatuje, že:
1. obálka č. 1, podacie číslo 148/2019, doručené dňa 22.03.2019 doporučenou poštou od Ing. Dávid Šoltés,
Teriakovce – obsahuje ponuku na odkúpenie Automobilu za sumu 2.136,- Eur;
2. obálka č. 2, podacie číslo 151/2019, doručené dňa 25.03.2019 doporučenou poštou od Vladimír Takáč,
Šaľa – obsahuje ponuku na odkúpenie Automobilu za sumu 2.500,- Eur;
3. obálka č. 3, podacie číslo 152/2019, doručené dňa 25.03.2019 doporučenou poštou od JUDr. Stanislav
Jurčák, Banská Bystrica – obsahuje ponuku na odkúpenie Automobilu za sumu 3.555,- Eur;
4. obálka č. 4, podacie číslo 154/2019, doručené dňa 25.03.2019 doporučenou poštou od PRODEKA s.r.o.,
Hlohovec – obsahuje ponuku na odkúpenie Automobilu za sumu 3.101,- Eur;
5. obálka č. 5, podacie číslo 158/2019, doručené dňa 26.03.2019 doporučenou poštou od Slovak Finance
s.r.o., Bratislava – obsahuje ponuku na odkúpenie Automobilu za sumu 2.000,- Eur.
Správca zároveň konštatuje, že podmienkou účasti v ponukovom konaní na kúpu Automobilu bolo zloženie
zábezpeky záujemcom v sume 100% ponúkanej kúpnej ceny. Správca konštatuje, že na bankový účet
IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409 6151 boli zložené zábezpeky nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

dňa
dňa
dňa
dňa
dňa

19.03.2019 od
22.03.2019 od
22.03.2019 od
25.03.2019 od
25.03.2019 od

Vladimír Takáč v sume 2.500,- Eur,
PRODEKA s.r.o. v sume 3.101,- Eur,
Ing. Dávid Šoltés v sume 2.136,- Eur,
Stanislav Jurčák v sume 3.555,- Eur,
SLOVAK FINANCE s.r.o. v sume 2.000,- Eur.

Správca konštatuje, že prihliada na všetky vyššie uvedené ponuky.
Správca konštatuje, že najvyššiu kúpnu cenu za predaj Automobilu ponúkol JUDr. Stanislav Jurčák, Banská
Bystrica, a to vo výške 3.555,- Eur, pričom riadne a však uhradil zábezpeku ako podmienku účasti v 1. kole
ponukového konania, a teda správca určuje ponuku záujemcu JUDr. Stanislava Jurčáka za víťaznú ponuku.
Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov, 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.
Ak nedôjde k uplatneniu práva podľa vyššie uvedeného zákonného ustanovenia v lehote do 05.04.2019,
správca pristúpi k uzavretiu kúpnej zmluvy k Automobilu s víťazným záujemcom, pánom JUDr.
Stanislavom Jurčákom.
Otváranie obálok ukončené o 09.40 hod.
Správca:

Zapisovateľ:

V Trenčíne, dňa 27.03.2019

______________________________________
Mgr. Xénia Hofierková

V Trenčíne, dňa 27.03.2019

___________________________________
Mgr. Xénia Hofierková

správca (č. S1531)
dlžníka JUDr. Vladimír Kliniec
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K027320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Rendeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.augusta 546/39, 97248 Bystričany- Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/358/2018 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/358/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viliam Vaňko, správca dlžníka, ponúka v III.ponukovom konaní odplatný prevod majetku dlžníka ( hnuteľnú
vec) zapísaný v súpise všeobecnej podstaty ako:
- motorové vozidlo PEUGEOT 207 P 1.4 E, ev.č. PD128DE, rok výroby 2007, súpisová hodnota 2 500,-Eur.
Súpis všeobecnej konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku.
Podmienky ponukového konania:
1. Uchádzači predložia svoje ponuky na adresu správcu: JUDr. Viliam Vaňko, správca, Radlinského 578/11,
957 01 Bánovce nad Bebravou. Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny v Eur.
2. Prihliada sa iba na ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na
účet správcu v Slovenskej sporiteľni a.s., IBAN: SK05 0900 0000 0002 6142 9948,VS:383582018.
3. Lehota na podanie ponuky je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Kupujúci znáša náklady prepisu na polícii
5. Pre ponukové konanie platia príslušné ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

K027321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jánoš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 655/6, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/129/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/129/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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
Peter Jánoš, nar. 10.07.1978, trvale bytom Kubrická 53/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, spisová značka:
38OdK/129/2019 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárií správcu na adrese: Dvory 1932,
Púchov 020 01, Slovenská republika, počas pracovných dní 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 mailovú
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adresu: strbanovaspravca@strban.sk, strbanovak@gmail.com, alebo na čísle telefónu 0948 030 217.

V Púchove, dňa 27.03.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K027322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jánoš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 655/6, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/129/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/129/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Peter Jánoš, nar. 10.07.1978, trvale bytom Kubrická 53/20, 911 01
Trenčín, Slovenská republika, spisová značka: 38OdK/129/2019, v zmysle § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) a primerane aj §32 ods.19 ZKR oznamuje, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v :
ČSOB Banka, a.s.
číslo účtu:
IBAN: SK62 7500 0000 0040 2512 1018.
Postup pri skladaní kaucie v zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR a primerane aj §32 ods.19 ZKR;
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa §32 ods.19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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.
Poznámka:
•ako variabilný symbol uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
•poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu;

Púchove 27.03.2019
Ing. Katarína Štrbáňová – správca
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K027323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baďanský Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1861 / 43, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/375/2018 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/375/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č.
2.

Popis majetku
Peňažná pohľadávka - stav v pokladni k 5.10.2018

Podstata
všeobecná

Súpisová hodn.
120,73 €

Dôvod zápisu
vlastníctvo úpadcu

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K027324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jánoš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 655/6, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/129/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/129/2019
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.
Fehívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
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Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“): Peter Jánoš, nar. 10.07.1978, trvale bytom Kubrická 53/20, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka:
38OdK/129/2019, zo dňa 20.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Trenčín No. 38OdK/129/2019 dated on 20th of March 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Peter Jánoš, date of birth 10.07.1978, domicile: Kubrická 53/20, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 60/2019 dňa 26.03.2019.
Dňom 27.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published on the 26 th of March 2019, 60/2019. Bankruptcy was
declared on the 27th of March 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.
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.
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
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prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: Ing.
Katarína Štrbáňová, Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: Ing. Katarína Štrbáňová, with residence at Dvory 1932,
Púchov 020 01, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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
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satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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).
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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 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015
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 No. 2015/848 dated 20th of
May 2015
27.03.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca - trustee

K027325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Matiašová rod. Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza neuvedené, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/498/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/498/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Drahomíra Matiašová nar. 24.12.1976 trvale bytom 971 01 Prievidza,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40OdK/498/2018 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 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:
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 Bratislava IČO: 35 697 270 v celkovej sume 473,47 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K027326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Ištoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 1170/13, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/381/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/381/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Monika Ištoková nar. 31.1.1967 trvale bytom Ligetská 1170/13, Handlová
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40OdK/381/2018 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 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:
Mestský Bytový podnik Handlová s.r.o., Peklárska 16 Handlová, IČO: 36851442 v celkovej sume 1 076,72 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K027327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Tomašov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Ondrejova 728/3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/98/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/98/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otília Prachařová, správca dlžníka Martin Tomašov, nar. 12.07.1973, trvale bytom Ulica Ľ. Ondrejova
728/3, 971 01 Prievidza, oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom v pracovných dňoch počas úradných hodín od
8.00 do 15.00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle:
+421424440567 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K027328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Tomašov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Ondrejova 728/3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/98/2019 S41
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Okresný súd Trenčín
38OdK/98/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka Martin Tomašov, nar. 12.07.1973, trvale bytom Ulica Ľ. Ondrejova 728/3, 971 01 Prievidza, v
súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000
6369 8274, VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
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,- €.

K027329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Tomašov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Ondrejova 728/3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/98/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/98/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
oznamujem, že na majetok dlžníka, Martin Tomašov, nar. 12.07.1973, trvale bytom Ulica Ľ. Ondrejova 728/3, 971
01 Prievidza, bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/98/2019 zo dňa 12.03.2019 vyhlásený
konkurz a za správcu dlžníka bola stanovená JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad
Váhom.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 54/2019 dňa 18.03.2019, právoplatnosť nadobudlo
dňa 19.03.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Martin Tomašov, date of birth 12.07.1973, domicile Ulica Ľ.
Ondrejova 728/3, 971 01 Prievidza, (hereinafter only „the debtor“), our duty is to inform you, that the District Court
in Trenčín No. 38OdK/98/2019 dated 12th March 2019.
This resolution of the District Court Trenčín was published in the Commercial bulletin No. 54/2019 from 18th
March 2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Otília Prachařová,
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Trenčín became valid on 19th March 2019. This day was declared
bankruptcy.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 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 (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
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 bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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).
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
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 bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

K027330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičó Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 0, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/403/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/403/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

Veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005
Prihlásená suma celkom: 32,00,-EUR
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 5-SK-1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Alojz Žitník – správca

K027331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Banák Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miezgovce 39, 957 01 Miezgovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/361/2018 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/361/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Martin Jandura, bytom: 298/76 Habovka, SR
prihlásneá suma:2 754,02,-Eur

K027332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kramár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Livinské Opatovce 62 -, 956 32 Livinské Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/126/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/126/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca džníka Peter Kramár, nar. 2,6,1976, bytom Livinské Opatovce 62, PSČ 956 32 oznamuje veriteľom,
že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na
ul. Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky na č. tel. 0903460299.
V Trenčíne, 28.3.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K027333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kramár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Livinské Opatovce 62 -, 956 32 Livinské Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/126/2019 S167
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/126/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom dlžníka Peter Kramár, nar. 2,6,1976, bytom Livinské Opatovce 62, PSČ 956 32,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350,€, je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511. Ako variabilný symbol je
potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dlžníka a číslo
konkurzného konania.

JUDr. Darina Válková
správca

K027334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kramár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Livinské Opatovce 62 -, 956 32 Livinské Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/126/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/126/2019
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“
(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"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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 Peter Kramár, nar.
2,6,1976, Livinské Opatovce 62, PSČ 956 32, Slovenská republika, oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/126/2019 zo dňa 18.3.2019 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č 59/2019 zo dňa 25.3.2019, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Peter
Kramár, born 2,6,1976, Livinské Opatovce 62, PSČ 956 32, Slovak republic my duty is to inform you, that
District Court in Trenčín, No. 40OdK/126/2019 on the 18 March 2019 and promulgated in the Commercial
Bulletin No. 59/2019 dated March 25, 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying 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.
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
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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
May 2015.
V Trenčíne, dňa 28.3.2019/ In Trenčín, on 28/3/2019
JUDr. Darina Válková, správca/trustee
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K027335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turza Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinská 217 / 147, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/490/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/490/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Potom, čo správca zistil, že v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, v zmysle §
167v ods. 1 ZKR, konkurz na majetok dlžníka Peter Turza, nar. 25.3.1975, Slatinská 217/147, Beluša 018 61,
vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/490/2018 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Turza, nar. 25.3.1975, Slatinská 217/147,
Beluša 018 61, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/490/2018 zrušuje.

V Trenčíne, 28.3.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K027336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prekopová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/549/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/549/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Potom, čo správca zistil, že v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, v zmysle §
167v ods. 1 ZKR, konkurz na majetok dlžníka Martina Prekopová, rod. Marmanová, nar. 27.12.1985,
trvale bytom Púchov, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 38OdK/549/2018 končí.
Oznámením
v Obchodnom
vestníku
sa
konkurz
dlžníka
Martina
Prekopová,
rod. Marmanová, nar. 27.12.1985, trvale bytom Púchov, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.
38OdK/549/2018 zrušuje.

V Trenčíne, 28.3.2019
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JUDr. Darina Válková, správca

K027337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr.Radomír Huňačka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1159/30, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.6.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/123/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/123/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Mgr. Radomír Huňačka, nar. 24.06.1968 trvale bytom 1. Mája 1159/30, 020
01 Púchov, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas
pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 30 76.
V Trenčíne, 27.03.2019
JUDr. Matúš Košara, správca

K027338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr.Radomír Huňačka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1159/30, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.6.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/123/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/123/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Matúš Košara, správca úpadcu dlžníka: Mgr. Radomír Huňačka, nar. 24.06.1968 trvale bytom 1. Mája
1159/30, 020 01 Púchov, Slovenská republika, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Fio
Banka, číslo účtu: 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702 VS:401232019. 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 Trenčíne 27.03.2019

JUDr. Matúš Košara – 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

355

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

K027339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr.Radomír Huňačka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1159/30, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.6.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/123/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/123/2019
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.
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Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

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

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

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

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Mgr. Radomír Huňačka, nar. 24.06.1968 trvale bytom 1. Mája 1159/30, 020 01 Púchov, Slovenská republika, Vám
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oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 40OdK/123/2019 zo dňa 14.03.2019 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/123/2019 dated on 14th of March 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Mgr. Radomír Huňačka, date of birth 24.06.1968, domicile 1.mája 1159/30,020 01 Púchov,
Slovakia.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo vydané v Obchodnom vestníku OV 57/2019 dňa 21.03.2019.
Dňom 22.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 21th of March 2019. Bankruptcy was
declared on 22th of March 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
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creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
JUDr.Matúš Košara, Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Matus Kosara, with residence
at Piaristicka 46, 911 01 Trencin, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
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each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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.

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

K027340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vereš Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/515/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/515/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu

Správca úpadcu Ľubomír Vereš, nar. 7.8.1962, bytom Partizánske 958 01 oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

veriteľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Čsl. Armády 954/7, Hradec Králové, ČR
IČO: 24785199

Označ. pohľadávky (číslo):
16.

Celková prihlásená suma.:
411,51 €

V Trenčíne, 27.3.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K027341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotný Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 921 / 37, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1956

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/525/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/525/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, správca dlžníka: Michal Novotný, nar. 24.01.1956, trvale bytom J. Kráľa 921/37, 956 18
Bošany,, týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K027342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bottka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1981
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/333/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/333/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k.s., správca dlžníka: Miroslav Bottka, nar.: 21.04.1981, bytom: Nová 633/1, 958 01 Partizánske (ďalej len
„Dlžník“) dňa 15.03.2019 v súlade s § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZoKR“) vypracoval Rozvrh výťažku.
Speňažením majetku Dlžníka podliehajúceho konkurzu bol dosiahnutý výťažok v celkovej výške 667,78 EUR. Po
uspokojení nákladov konkurzu v celkovej výške 387,76 EUR bola na uspokojenie zistených pohľadávok
konkurzných veriteľov Rozvrhom výťažku určená suma 279,92 EUR.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Dňa 25.03.2019 Správca splnil Rozvrh výťažku.
S poukazom na uvedenú skutočnosť a v súlade s citovaným ustanovením ZoKR Správca Dlžníka týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1725/5A, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/16/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/16/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Soňa Balážová, trvale bytom Kasárenská 1725/5A, 911 01 Trenčín, dátum
nar.: 15.03.1975 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. 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 v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje

K027344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bangová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2193/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/8/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/8/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Mária Bangová, trvale bytom Trenčianska ulica 2193/36, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, dátum nar.: 17.01.1982 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §
166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. 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 v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje

K027345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Žišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňová 648/38, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/593/2018 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/593/2018
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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JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Marta Žišková, trvale bytom Jabloňová 648/38, 972 46 Čereňany, dátum nar.:
31.03.1951 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok,
ktorý by prevýšil náklady konkurzu. 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 v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje

K027346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Lemeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košariská 0, 906 15 Košariská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/567/2018 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/567/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Štefan Lemeš, trvale bytom 906 15 Košariská, dátum nar.: 05.05.1974 (ďalej
len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil
náklady konkurzu. 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 v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje

K027347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Vladová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 1367/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1972
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: 22OdK/3/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/3/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 16. 01. 2019, sp. zn. 22OdK/3/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Alena Vladová, nar. 22. 10. 1972, trvale bytom: Odborárska ulica 1367/1, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220. Uznesenie bolo zverejnené dňa 22. 01.
2019 v Obchodnom vestníku 15/2019 pod č. zverejnenia K006215.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Alena Vladová, nar. 22. 10. 1972, trvale bytom: Odborárska ulica
1367/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, sa končí.
Na základe Zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, dlžníkom poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe vlastných
zistení a šetrení správcu správca zistil, 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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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nové Mesto nad Váhom 27. 03. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K027348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ofertáler Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
obec Lazany -, 972 11 Lazany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/125/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/125/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Miroslav Ofertáler, nar. 10.09.1986, bytom 972 11 Lazany oznamuje veriteľom, že do
konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na ul.
Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky na č. tel. 0904486687.
V Trenčíne, 27.03.2019
JUDr. Martina Válková, správca

K027349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ofertáler Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
obec Lazany -, 972 11 Lazany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/125/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/125/2019
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“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Miroslav Ofertáler, nar.
10.09.1986, bytom 972 11 Lazany, Slovenská republika oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/125/2019-22 zo dňa 18.03.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č
059/2019 zo dňa 25.03.2019, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt Miroslav Ofertáler, date of birth 10th of September 1986, address 972 11 Lazany, Slovak
Republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/125/2019-22 on 18th of March 2019
and promulgated in the Commercial Bulletin No. 059/2019 dated 25th March 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)
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schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
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,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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
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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).
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 27.03.2019/ In Trenčín, on 27th of March 2019
JUDr. Martina Válková, správca/trustee

K027350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ofertáler Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
obec Lazany -, 972 11 Lazany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/125/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/125/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom dlžníka Miroslav Ofertáler, nar. 10.09.1986, bytom 972 11 Lazany, že bankový
účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350,-€, je vedený
v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK68 0900 0000 0050 5714 7129. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky uveďte meno dlžníka a číslo konkurzného konania.
JUDr. Martina Válková, správca

K027351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ševčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalie 01822, 018 22 Podskalie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1979
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/30/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/30/2019
Druh podania:
Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Peter Ševčík, nar. 24.7.1979, trvale bytom 018 22 Podskalie v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Tatranská
300/8, 017 01 Považská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 25.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K027352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ševčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalie 01822, 018 22 Podskalie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1979
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/30/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/30/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Peter Ševčík, nar. 24.7.1979, trvale bytom 018 22 Podskalie (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/30/2019 zo dňa 11.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 33/2019
zo dňa 15.02.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/30/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže 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).
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Peter Ševčík, nar. 24.7.1979, trvale bytom 018 22 Podskalie (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Trenčín, No. 40OdK/30/2019
dated on 11th of February 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of
the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 33/2019 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: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic, to the
No. 40OdK/30/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

371

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
fromdeclaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which
it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period,
his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected
property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§
29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2019
In Považská Bystrica, on 25th of March 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee
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K027353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ševčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalie 01822, 018 22 Podskalie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1979
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/30/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/30/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica správca
úpadcu: Peter Ševčík, nar. 24.7.1979, trvale bytom 018 22 Podskalie v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 40OdK/30/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158
3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K027354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pospíšil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 777/4, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1966
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/65/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/65/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Martin Pospíšil, nar. 18.9.1966, trvale bytom Armádna 777/4, 911 01 Trenčín v súlade s § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 12:00, 13:00 - 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 25.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
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K027355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pospíšil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 777/4, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1966
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/65/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/65/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Martin Pospíšil, nar. 18.9.1966, trvale bytom Armádna 777/4, 911 01 Trenčín (ďalej len "úpadca"), oznamujeme,
že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/65/2019 zo dňa 21.02.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 41/2019 zo dňa 27.02.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/65/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
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uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Martin Pospíšil, nar. 18.9.1966, trvale bytom Armádna 777/4, 911 01 Trenčín
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Trenčín,
No. 40OdK/65/2019 dated on 21st of February 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 41/2019
on 27th 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: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic, to the
No. 40OdK/65/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
fromdeclaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which
it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period,
his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected
property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§
29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2019
In Považská Bystrica, on 25th of March 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K027356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pospíšil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 777/4, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1966
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/65/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/65/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica správca
úpadcu: Martin Pospíšil, nar. 18.9.1966, trvale bytom Armádna 777/4, 911 01 Trenčín v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 40OdK/65/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000
0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K027357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Sušarský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 95701, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1985
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/85/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/85/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Jaroslav Sušarský, nar. 29.08.1985, trvale bytom Bánovce nad Bebravou v súlade s § 85 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 - 12:00, 13:00 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 25.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K027358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Sušarský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 95701, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1985
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Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/85/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/85/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Jaroslav Sušarský, nar. 29.08.1985, trvale bytom Bánovce nad Bebravou (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/85/2019 zo dňa 28.02.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 47/2019 zo dňa 07.03.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/85/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Jaroslav Sušarský, nar. 29.08.1985, trvale bytom Bánovce nad Bebravou
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Trenčín,
No. 38OdK/85/2019 dated on 28th of February 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak republic No.
47/2019 on 7th of March 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: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic, to the
No. 38OdK/85/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
fromdeclaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
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application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which
it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period,
his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected
property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§
29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2019
In Považská Bystrica, on 25th of March 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K027359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Sušarský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 95701, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1985
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/85/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/85/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica správca
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úpadcu: Jaroslav Sušarský, nar. 29.08.1985, trvale bytom Bánovce nad Bebravou v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 38OdK/85/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158
3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K027360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Ivan Klč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné 197, 916 13 Kostolné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1954
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/103/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/103/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: PhDr. Ivan Klč, nar. 08.07.1954, trvale bytom 916 13 Kostolné 197 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 - 12:00, 13:00 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 25.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K027361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Ivan Klč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné 197, 916 13 Kostolné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1954
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/103/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/103/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
PhDr. Ivan Klč, nar. 08.07.1954, trvale bytom 916 13 Kostolné 197 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/103/2019 zo dňa 12.03.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 55/2019 zo dňa 19.03.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/103/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
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uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor PhDr. Ivan Klč, nar. 08.07.1954, trvale bytom 916 13 Kostolné 197(hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Trenčín, No.
38OdK/103/2019 dated on 12th of March 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 55/2019 on
19th of March 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: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic, to the
No. 38OdK/103/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
fromdeclaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which
it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period,
his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

383

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§
29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2019
In Považská Bystrica, on 25th of March 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K027362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Ivan Klč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné 197, 916 13 Kostolné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1954
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/103/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/103/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica správca
úpadcu: PhDr. Ivan Klč, nar. 08.07.1954, trvale bytom 916 13 Kostolné 197 v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 38OdK/103/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158
3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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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 Považskej Bystrici, dňa 25.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K027363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Grabecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 589/9, 972 17 Kanianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1954
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/128/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/128/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Elena Grabecová, rod. Sidorová, nar. 01.11.1951, trvale bytom Školská 589/9, 972 17 Kanianka v súlade
s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 12:00, 13:00 - 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 27.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K027364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Grabecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 589/9, 972 17 Kanianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1954
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/128/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/128/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Elena Grabecová, rod. Sidorová, nar. 01.11.1951, trvale bytom Školská 589/9, 972 17 Kanianka (ďalej len
"úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/128/2019 zo dňa 20.03.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky č. 60/2019 zo dňa 26.03.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
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vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/128/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
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registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Elena Grabecová, rod. Sidorová, nar. 01.11.1951, trvale bytom Školská 589/9,
972 17 Kanianka (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Trenčín, No. 38OdK/128/2019 dated on 20th of March 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 60/2019 on 26th of March 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: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic, to the
No. 38OdK/128/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
fromdeclaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which
it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period,
his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected
property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§
29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
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republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Považskej Bystrici, dňa 27.03.2019
In Považská Bystrica, on 27th of March 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K027365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Grabecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 589/9, 972 17 Kanianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1954
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/128/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/128/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica správca
úpadcu: Elena Grabecová, rod. Sidorová, nar. 01.11.1951, trvale bytom Školská 589/9, 972 17 Kanianka v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 38OdK/128/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7
ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky
IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 27.03.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
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K027366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Augustína Vlková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/312/2018 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/312/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku III. kola verejného ponukového konania
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka Augustína
Vlková, nar. 28.08.1951, trvale bytom Trenčín (ďalej len „Dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), týmto
oznamuje výsledok III. kola ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018 pod č. K085815, a to
1. príves nákladný zn. Pongratz LPA 125U LPA/125/U, EČV: TN588YB, VIN: U5GV0400511009475,
používaný, súpisová hodnota 350,00 Eur
III. kolo verejného ponukového konania bolo vyhodnotené ako úspešné, bola dosiahnutá kúpna cena 58,00 Eur.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa považuje III. kolo verejného ponukového konania
za skončené. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa v súlade s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR považuje až
nasledujúci deň po faktickom uverejnení v Obchodnom vestníku SR a tento deň je rozhodným dňom pre počítanie
lehoty na uplatnenie práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty (§ 167r ods. 4 ZKR). Ak pripadne posledný deň
tejto lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca upovedomuje oprávnené osoby v zmysle ustanovenia § 167r ods. 4 ZKR (príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel) o práve vykúpiť majetok so súhlasom dlžníka z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
V Považskej Bystrici, dňa 27. marca 2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K027367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12 / 0, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca úpadcu: SVENTEX s.r.o. so sídlom Nábrežná 12, Nové Zámky, IČO: 36528561
(ďalej len "dlžník"), v zmysle Uznesenia č. 1/2019 prijatého veriteľským výborom dňa 8.3.2019 týmto zo súpisu
všeobecnej podstaty majetku dlžníka vylučuje nasledovné položky:
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pohľadávka v sume 67.276,44 € voči Tomáš Bajnok, bytom Bešeňov 242 zapísaná v súpise všeobecnej
podstaty časť I. zverejneného v OV č. 37/2015 zo dňa 24.02.2015 pod por. č. 32
Por.č. súp. zložky
1
4
5
6
7
8
9
10
11

Popis súpisovej zložky majetku
Predajné závory-systém vstupu
Telekomunikačná a počítačová ústredňa
Registračná pokladňa č. 7
Regálový systém
Konvica zn. Expres 1,7 L
Počítač – pokladňa č. 8
Počítačová sieť PN
Server FB IBMx3650, UPS, HP, CLJ3600
SAP BO

Stav
Opotrebované
Opotrebované
Opotrebované
Opotrebované
Opotrebované
Opotrebované
Opotrebované
Opotrebované
Opotrebované

Súp. hodnota v eurách
1004,6
20
10
2800
5
162,58
1286,58
1000
2985,77

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K027368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Koštial
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R. Seressa 1488/2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/314/2018 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/314/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Ing. Petra Štofková ako správca dlžníka Jaroslav Koštial, nar. 14.08.1966, bytom R. Seressa 1488/2, 945
01 Komárno, ustanovená do funkcie správcu uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 21.08.2018, sp. zn.
32OdK/314/2018-32, ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách vyhlasuje prvé kolo dražby majetku, uvedeného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
ALTERNATÍVA, s.r.o., so sídlom Kossúthovo nám. 12, 945 01 Komárno, IČO: 36 521 876, zverejneného v
obchodnom vestníku č. 22/2019 dňa 31.01.2019 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:

A)

Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby:

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca dlžníka: Jaroslav Koštial, nar. 14.08.1966, bytom R. Seressa 1488/2, 945 01
Komárno, sídlo správcu: Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou: S1225

B)

Miesto konania dražby:

Sídlo kancelárie správcu na adrese: Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, 2. poschodie polyfunkčného domu

C)

Dátum a čas konania dražby:
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26.04.2019 o 12:00 hod

D)

Dražba:

1. kolo dražby

E)

Predmet dražby, jeho opis, stav a cena predmetu dražby:

Predmetom dražby je byt:
byt č. 44 vo vchode č.22 na 6. poschodí bytového domu so súpisným č. 663 nachádzajúci sa na parcele č.
7313, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie:
Komárno, zapísaný na Okresnom úrade v Komárne, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná
na katastrálnej mape zapísaná na LV č. 7426 v podiele úpadcu 1/1 k celku
K bytu prináleží spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcela č. 7313, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1397 m2 v
podiele úpadcu 2257/766119
Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.
Opis a stav predmetu dražby: Predmetný byt sa nachádza na 6. poschodí obytného domu v strednej sekcii. Ide
o jednoizbový byt s príslušenstvom. Podlahy obytnej miestnosti sú veľkoplošné parkety, v ostatných miestnostiach
podlaha keramická dlažba. Okná sú plastové a drevené zdvojené. Kúrenie je ústredné teplovodné, radiátory
oceľové. V byte je bytové jadro s inštalačnou šachtou, kde sú zvislé rozvody sanitnej inštalácie a rozvodu plynu.
V inštalačnej šachte sú meracie hodiny vody a plynu. V kúpeľni je vytvorený sprchový kút a je inštalované jedno
umývadlo, obklad nie je vyhotovený. Záchod je v samostatnej miestnosti – prístupný z predsiene. V kuchyni je
zabudovaná kuchynská linka na báze dreva so spodnou a vrchnou skriňovou zostavou, kuchynský drez je
nerezový, batéria je páková. V byte je vyhotovený rozvod STA pod omietkou a rozvod telefónu. V skutočnosti bola
zameraná podlahová plocha bytu 26,23 m2. Podľa LV a Kúpnej zmluvy medzi Mestom Komárno a prvým
vlastníkom je plocha bytu 22,57 m2.
Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 78/2018 zo dňa 26.11.2018, vyhotoveným
znalcom Ing. Ľudovítom Göbölösom, na sumu 18 900,00 €.

F)

Najnižšie podanie:

17 010 € (suma vo výške zodpovedajúcej 90 % hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom)

G)

Minimálne prihodenie:

300 €

H)

Dražobná zábezpeka a jej zloženie a vrátenie:

Dražobná zábezpeka predstavuje 10 % najnižšieho podania, teda sumu 1701 €
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom
alebo vkladom na účet vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566
1854. Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 48 hodín pred začiatkom dražby. Účastník dražby
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predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky, ktorým je aj potvrdenie o vklade na
účet uvedený v tomto oznámení o dražbe, výpis z účtu alebo iný doklad preukazujúci, že boli finančné
prostriedky odpísané z účtu účastníka dražby v prospech účtu uvedeného v tomto oznámení od dražbe.
Následne bude účastník dražby zapísaný do listiny „Zápis do dražbyʺ a bude mu pridelené dražobné číslo.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Dražobná zábezpeka bude neúspešnému zložiteľovi vrátená tak, že táto bude do 10 pracovných dní poukázaná
na účet, z ktorého bola poukázaná a v prípade, že táto bola zložená vkladom bude zložiteľovi poukázaná do 10
pracovných dni odo dňa oznámenia čísla účtu, na ktorý požaduje jej vrátenie.
I)

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 10 dní od skončenia dražby, a to
bankovým prevodom v prospech účtu vedeného v banke Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK21 0200
0000 0035 6566 1854. Cena sa považuje za zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote pripísaná na tu
uvedený bankový účet. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.

J)

Ohliadka predmetu dražby:

Ohliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:
1.) 12.04.2019 o 13:00 hod.
2.) 18.04.2019 o 13:00 hod.
Záujemcovia o ohliadku sú povinní ohlásiť účasť na ohliadke najmenej jeden pracovný deň pred termínom
ohliadky na telefónnom čísle: 0907 120 080 alebo emailom: stofkova@akts.sk

K)

Podmienky odovzdania predmetu dražby:

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo
dňom udelenia príklepu.
Správca bez zbytočného odkladu odovzdá vydražiteľovi jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno
vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby spolu s potvrdením o zaplatení ceny dosiahnutej vydražením miestne
príslušnému Okresnému úradu katastrálnemu odboru a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi
o čom dražobník spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.

L)

Označenie notára, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou:

JUDr. Peter Šulai, so sídlom M. R. Štefánika 14, Nové Zámky

M)

Organizačné opatrenia a podmienky účasti na dražbe:

Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím
z dôvodu zisťovania totožnosti, preukazovania zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov
dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5
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zákona 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 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide o právnickú osobu, originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom podľa právnych
predpisov má byť právnická osoba zapísaná, a to nie starší ako 5 dní a použiteľný pre právne úkony.

N)

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:

§ 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. znie:
ods. 2: V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
ods. 3: Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania
ods. 4: Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
ods. 5: Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
ods. 6: 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.

V Nových Zámkoch, dňa 27.03.2019

JUDr. Ing. Petra Štofková
správca

K027369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopčan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kratina 444 / 109, 941 43 Dolný Ohaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/68/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/68/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 03.04.2018, sp. zn. 27OdK/68/2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 69/2018 zo dňa 10.04.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Kopčan, nar. 06.01.1975,
bytom Kratina 444/109, 941 43 Dolný Oháj (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Ing.
Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Kopčan, nar.
6. 1. 1975, Kratina 444/109, 941 43 Dolný Oháj končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K027370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Vojteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levická 736, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1940
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/94/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/94/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Vojteková, nar. 17.10.1940, bytom Levická
736, 952 01 Vráble (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú hnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 9/2019 dňa 14.01.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovné hnuteľné veci:
Typ súpisovej zložky:
P. č. Popis hnuteľnej veci
1
Mobilný telefón Nokia 6070

Hnuteľné veci
Stav opotreb. Pribl. rok výroby
použitá
2006

Súpisová hodnota
15,00 €

Poznámka
Stav zodpovedá veku mobilného telefónu

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
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1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú hnuteľné veci:
o Mobilný telefón Nokia 6070, rok výroby 2006
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 30OdK/94/2018 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť Ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
30OdK/94/2018 – priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K027371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Mangelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t. č. Kuzmányho 1603/11, 955 01 Topoľčany) Krušovská 2302/50, 955
01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1962
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/99/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/99/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Marta Mangelová, nar. 11.03.1962, bytom
Krušovská 2302/50, 955 01 Topoľčany, t. č. Kuzmányho 1603/11, 955 01 Topoľčany (ďalej ako „úpadca“), v
súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú hnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 20/2019 dňa 29.01.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovné hnuteľné veci:
Typ súpisovej zložky:

Hnuteľné veci

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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P. č. Popis hnuteľnej veci
1
Televízor LG

Konkurzy a reštrukturalizácie
Stav opotreb.
použitá

Pribl. rok výroby
2000

Súpisová hodnota
15,00 €

Deň vydania: 01.04.2019
Poznámka
Stav zodpovedá veku televízora

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú hnuteľná vec:
o Televízor LG, rok výroby 2000, stav televízoru zodpovedá jeho veku.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 30OdK/99/2018 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 11,25 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
30OdK/99/2018 –meno a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K027372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhríková Bibiána
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 0, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/3/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/3/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/3/2019-31 zo dňa 29.01.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Bibiána Uhríková, nar. 07.02.1975, trvale bytom 956 08 Horné Obdokovce, podnikajúci pod
obchodným menom Bibiána Uhríková BIBservis, s miestom podnikania 95501 Topoľčany, Krušovská 1636/20,
IČO: 45 942 846. Zároveň som bola uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 28OdK/3/2019-31 zo dňa
29.01.2019 ustanovená do funkcie správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Bibiána Uhríková, nar. 07.02.1975, trvale bytom 956 08 Horné
Obdokovce, podnikajúci pod obchodným menom Bibiána Uhríková BIBservis, s miestom podnikania 95501
Topoľčany, Krušovská 1636/20, IČO: 45 942 846, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.08.2018 a
vyhlásenia dlžníka zo dňa 22.02.2019 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Bibiána Uhríková, nar. 07.02.1975, trvale bytom
956 08 Horné Obdokovce, podnikajúci pod obchodným menom Bibiána Uhríková BIBservis, s miestom
podnikania 95501 Topoľčany, Krušovská 1636/20, IČO: 45 942 846, zrušuje.

K027373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madaj Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 296, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/9/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Madaj, nar.: 06.06.1960, bytom Šárovce 296, 935
52 Šárovce, SR ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 29OdK/9/2019), zapísaný v zozname správcov pod zn.
S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta,
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v
spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie § 48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej súpisovej
zložky všeobecnej podstaty a to:
Súpisová zložka majetku č.: 1/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Levice, obci Šárovce, katastrálne územie
Malé Šárovce na LV č. 245 – stavba súpisné číslo 397, na parcele 69/3 – Rodinný dom. Právny vzťah k parcele
na ktorej stavba 397 leží je evidovaný na LV č. 655. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/1. Súpisová hodnota
majetku: 5.000,- Eur.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 29OdK/9/2019 S -1487 s výrazným označením „Ponukové konanie – Madaj – neotvárať“ v lehote do 10
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK 81 1111 0000 00 105 883 60 08, VS: 4444, správa pre prijímateľa:
MADAJ– 1.ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej
ceny (ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku) a do poznámky pre prijímateľa uviesť v
prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej osoby svoje meno a priezvisko. Záujemca je
povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná
v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3/. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. 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 (ktorá nesmie byť nižšia ako 100%
súpisovej hodnoty majetku). V prípade, ak sa ponukového konania zúčastní podielový spoluvlastník, ktorý
ponúkne rovnakú cenu ako iný záujemca bude uprednostnený tento podielový spoluvlastník. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu na 4 vyhotoveniach
kúpnej zmluvy a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k majetku do katastra nehnuteľností v
prospech záujemcu, znáša záujemca.
7/. 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. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu nehnuteľností resp. zrušiť ponukové konanie.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.
V Nitre, dňa 27.03.2019 JUDr. Róbert HIPP - správca

K027374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liptáková Agneša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 372 -, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Róbert HIPP, správca dlžníka
Agneša Liptáková, Bátovce 372, 935 03 Bátovce,
týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v UniCredit Bank a.s., číslo účtu: SK 89 1111 0000 0010
5883 6446, VS: 00017, v správe pre adresáta uviesť: Liptáková.
Poučenie :
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 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 (§ 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
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K027375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liptáková Agneša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 372 -, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník vyhlásil, že posledné tri roky nevlastnil majetok väčšej hodnoty (podanie 9200434381).
Dlžník vyhlásil, že v súčasnosti nevlastni žiaden aktuálny majetok (podanie 9200434381).

K027376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liptáková Agneša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 372 -, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, správca dlžníka: Agneša Liptáková, Bátovce 372, 935 03 Bátovce, SR, oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných
hodinách od 08,00 hod., - do 12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam
dohodnúť si termín nahliadnutia do spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na :
hipprobert.skp@gmail.com. JUDr. Róbert Hipp – správca

K027377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liptáková Agneša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 372 -, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES, ako správca
dlžníka: Agneša Liptáková, Bátovce 372, 935 03 Bátovce, SR, Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Nitra 27OdK/17/2019 zo dňa 27.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa 28.03.2019. Dňom
28.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika k číslu
konania 27OdK/17/2019 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Róbert Hipp, Farská 33/I.p., 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

399

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Nitra, k číslu konania: 27OdK/17/2019 S 1487. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu,
do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o
konkurznom konaní. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané
a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške
podľa ZoKR. Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 of 29th May 2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th
of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the
District Court in Nitra, No. 27OdK/17/2019 dated 27.03.2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor: Agneša Liptáková, Bátovce 372, 935 03 Bátovce, SR. This resolution of the District Court Nitra
was published in Commercial Bulletin no. 61/2019 on 27.03.2019 Bankruptcy was declared on 28.03.2019.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafteronly „the BRA“)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy prodecure in one original to the Okresný súd Nitra (District court Nitra), seated
Štúrova 9, 949 68 Nitra, to the No.: 27OdK/17/2019 and in one original to the bankruptcy trustee to the
adress: JUDr. Róbert Hipp, ul. Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, Slovenská republika, to the No. 27OdK/17/2019
S1487. The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor,
the legal cause of the claim, ranking of the satisfaciton of the claim from the creditor and of the debtor,
the legal casue of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate and the amount of
the principal and the interests, the legal cause of teh insterests; the application of claim has to be
dated and signed. Creditors whose claims depen on the fulfillment of certain conditions lodge their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the applicaton of claim have to be anclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form inclue a statement
indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in
the Saovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The
lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having
the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slvoak
Republic must proceed according the Council Regulation No. 1346/2000 on insolvency proceedings.Any
application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the applicaton of
claim or lodgement of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the
bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgment of claim.The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according
of the BRA.
JUDr. Róbert Hipp, správca
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K027378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bezuška Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Dedina 613, 935 25 Nová Dedina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/3/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/3/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty v oddlžení konkurzom dlžníka: Ivan Bezuška, nar. 11.04.1971, bytom Nová Dedina,
Opatová č. 613, podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Bezuška, so sídlom Nová Dedina, Opatová č. 613,
IČO: 47858885, podľa ust. 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Komárne dňa 27..3. 2019

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K027379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bojsa Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výčapy-Opatovce 389, 951 44 Výčapy-Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/29/2016 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Stanislav Bojsa, nar. 05.03.1970, trvale bytom 95144 Výčapy – Opatovce č. d. 389

správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485

zo dňa 27.03.2019
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Iná majetková hodnota:

Popis inej majetkovej hodnoty
Mzda úpadcu za mesiac 02/2019

o urovnaní

sporných

Registrácia
Súpisová hodnota majetku
ERA – PACK PLUS, spol. s r. o., so sídlom Nové 60,- Euro
Zámky
ERA – PACK PLUS, spol. s r. o., so sídlom Nové 60,- Euro
Zámky
práv Mária Bojsová
250,- Euro

o urovnaní

sporných

práv Mária Bojsová

250,- Euro

o urovnaní

sporných

práv Mária Bojsová

250,- Euro

Mzda úpadcu za mesiac 03/20196
Plnenie z Dohody
01/2019
Plnenie z Dohody
02/2019
Plnenie z Dohody
03/2019

K027380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bezáková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/5/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/5/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Katarína Bezáková, nar. 30.6.1952, bytom Štúrova 41, Nitra, ktorá vec je vedená
pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 30OdK/5/2019 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Anna ZEMANOVÁ, bytom Nad Jazierkom 6, Bratislava - Vajnory
POR.Č

ISTINA v €

1

663,88
Spolu CELKOM

ÚROKY
v€

ÚROKY
Z OMEŠKANIA v €

POPLATOK
Z OMEŠKANIA v €

NÁKLADY
Z UPLATNENIA v €

SPOLU v €
663,88
663,88

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K027381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Justyák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 215, 943 58 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/363/2018 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/363/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie
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V uvedenej konkurznej veci bolo 27.3.2019 zverejnené verejné ponukové konanie týkajúce sa osobného motorové
ho vozidla Audi A6, rok výroby 2002, ,motor - objem 2496 cm 3, prevodovka MT/6, najazdených 241.000 km.
Toto ponukové konanie ruším z dôvodu zistenia nových skutočností týkajúcich sa predmetu predaja.

K027382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Barus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 33, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/256/2018 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/256/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava v Oznámení súvisiacom so speňažením majetku podliehajúcom konkurzu, ktoré bolo zverejnený
v Obchodnom vestníku č.55/2019 zo dňa 19.03.2019 pod K023710 a to v súpise všeobecnej podstaty tak, že
správne znenie je: súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.51/2019 zo dňa 13.03.2019
pod K021882.
Ing. Mária Budniková, správca

K027383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 105/7, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/116/2018 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/116/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., ako správca dlžníka: Štefan Horváth, nar.: 30.09.1981, bytom Nábrežná 105/7,
937 01 Želiezovce, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Horváth, s miestom podnikania Nábrežná
105/7, 937 01 Želiezovce, IČO: 44 037 171 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §
166i ZKR nezistil žiadny majetok. 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 v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca

K027384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/162/2018 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/162/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina 2OdK/162/2018 zo dňa 24. júla 2018 bol vyhlásený konkurz podľa štvrtej časti
zákona č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení na dlžníka Stanislava Bartošová, nar. 22.08.1984, bytom Liptovská
Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom
kancelárie Raková 683, 023 51 Raková. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo publikované v Obchodnom
vestníku č. 146/2018 zo dňa 31.07.2018.
V zmysle ust. § 167v 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
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom na skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil
majetok väčšej hodnoty a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle § 167v zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka Stanislava Bartošová, nar. 22.08.1984, bytom Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská
Porúbka sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp. zn. 2OdK/162/2018 zrušuje.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K027385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Wagner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Izabely Textorisovej 4534/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2019.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníka Tomáš Wagner, nar. 15.03.1980, bytom: Izabely Textorisovej 4534/1, 036 01
Martin, Slovensko, podnikajúceho pod obchodným menom Tomáš Wagner – WATT, s miestom podnikania
Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 43524834, sa k o n č í .
Dôvod:
Jediným zisteným majetkom Dlžníka, ktorý podlieha konkurzu, a ktorý bol zapísaný do Súpisu všeobecnej
podstaty, je zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur.
Z tohto stavu majetku dlžníčky je nesporné, že hodnota konkurznej podstaty nepokryje náklady konkurzu, ktoré
predpokladá ustanovenie § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením správcu v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu na majetok dlžníka: Tomáš Wagner, nar.
15.03.1980, bytom: Izabely Textorisovej 4534/1, 036 01 Martin, Slovensko, podnikajúceho pod obchodným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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menom Tomáš Wagner – WATT, s miestom podnikania Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 43524834, sa
konkurz podľa § 167v ods. 1, druhá veta ZKR z r u š u j e .

K027386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Mažgútová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2676 / 15, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/9/2018 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/9/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
I. Všeobecná časť :
1) Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 22.01.2018, sp. zn. 3Odk/9/2018, ktoré bolo zverejnené v OV č.
20/2018 dňa 29.01.2018, bol na dlžníka Helena Mažgútová, nar. 17.01.1958, bytom Suvorovova 2676/15, 010 01
Žilina, vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina.
Správca v zmysle zákonom stanovených povinností vykonal s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku
a záväzkov dlžníka.
Do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 60/2018 dňa 26.03.2018, bol zapísaný zistený
nehnuteľný majetok dlžníka :
1. LV č. 6000, Obec Žilina, k.ú. Žilina :
- parcela KN-C č.823/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2, podiel dlžníka 740/3911, hodnota
podielu 2.000,00 eur,
- parcela KN-C č.824, zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2, podiel dlžníka 740/3911, hodnota podielu
2.150,00 eur,
- byt č.4, vchod č.15, 1.p., v bytovom dome súp. č. 2676, podiel dlžníka ¼, hodnota podielu 16.400,00 eur.
Celková súpisová hodnota všeobecnej podstaty dlžníka je 20.550,00 eur.
V obchodnom vestníku č. 11/2019 zo dňa 16.01.2019 bolo zverejnené Oznámenie o dobrovoľnej dražbe majetku
dlžníka, za cenu 14.997,15 eur stanovenú znaleckým posudkom, ktorá bola určená ako najnižšie podanie.
Dobrovoľná dražba sa uskutočnila dňa 13.02.2019 a majetok dlžníka bol vydražený jediným záujemcom za cenu
14.997,15 eur, ktorú dražobná spoločnosť uhradila na účet konkurznej podstaty.
Výťažok zo speňažovania majetku dlžníka predstavuje sumu spolu 14.997,15 eur. Na účet konkurznej podstaty
bol poukázaný i preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v konaní o oddlžení vo výške 500,- €.
2) V konkurznom konaní neprebiehajú žiadne spory o určenie popretých pohľadávok ani žiadne iné súdne spory,
ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
3) Vyčíslenie nákladov konkurzu podľa § 167t ZKR a § 12a ods. 1, § 13 ods. 1, 2, a § 20 ods. 1 vyhl. č. 665/2005
Z. z.:
Podľa § 12a ods. 1 vyhl. : Za výkon funkcie v konaniach podľa štvrtej časti zákona patrí správcovi paušálna
odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 13 ods. 1 vyhl. : Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška. Odmena z
výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti zákona.
Podľa § 13 ods. 2 vyhl. : 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 § 20 vyhl. :
1) Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou 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 %.
Výpočet:
· paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania 500,- €
· poštovné 8,85 €
. notár (overovanie podpisov) 7,64 €
. náklady dražby + odmena dražobníka 2.167,92 €
· odmena správcu za speňaženie 1.986,53 €
· súdny poplatok (0,2 % z výťažku – zo sumy 14.997,15 €) 29,50 €
. nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka 10.000,- €
-----------------------14.700,44 €

II. Rozvrhová časť :
Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka 14.997,15 €
Preddavok na úhradu nákladov 500 €
Hrubý výťažok celkom 15.497,15 €
- Náklady konkurzu 14.700,44 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 796,71 €.

Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov :
Výťažok pripadajúci na uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov, bude rozdelený nezabezpečeným
veriteľom pomerne, podľa výšky ich prihlásených a zistených pohľadávok v konkurze.
Celková výška prihlásených pohľadávok : 6.992,66 €
Celková výška uznaných pohľadávok : 6.992,66 €
Percentuálna miera uspokojenia veriteľov : (796,71 / 6.992,66) x 100 = 11,39 %

Zoznam veriteľov s vyčíslenou výškou uspokojenia pohľadávok v Eur :
Poradové číslo Obchodné meno veriteľa, adresa, IČO
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
1
Bajkalská 29/A, Bratislava
IČO : 36 284 831
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
2
Panónska cesta 2, Bratislava
IČO : 35 937 874
Slovenská konsolidačná, a.s.
3
Cintorínska 21, Bratislava
IČO : 35 776 005

Prihlásená pohľadávka Zistená a uznaná suma Uspokojená suma 11,39 %
4.127,84

4.127,84

470,30

197,04

197,04

22,45

964,38

964,38

109,88

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
4

Pribinova 25, Bratislava

316,64

316,64

36,08

1.386,76

1.386,76

158,00

IČO : 35 792 752

Claimman, a.s.
5

Koceľova 34, Bratislava
IČO : 50 291 726

Celkom

6.992,66

6.992,66

796,71

Správca zároveň žiada veriteľov, ktorí doteraz neoznámili číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým im má byť
poukázaná suma z rozvrhu, nech tak urobia obratom na e-mailovú adresu : michalmihospravca@gmail.com.
Mgr. Michal Miho, správca

K027387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tomo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 4742/23, 036 01 Martin – Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/301/2018 S1279
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
1OdK/301/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka : Jozef Tomo, nar. 26.04.1955, bytom
Timravy 4742/23, 036 01 Martin-Podháj, v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1 a 167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka – spoluvlastnícke podiely na pozemku :
LV č. 708, k.ú. Vlachy, okres Liptovský Mikuláš :
- parcela KN-E č. 74/1, orná pôda o výmere 3.150 m2, podiel dlžníka 6/30, hodnota podielu 500,- eur
Celková súpisová hodnota predstavuje sumu 500,00 eur.
Podmienky 2. kola verejného ponukového konania :
1. Spoluvlastnícke podiely sa predávajú ako celok.
2. Záujemcovia o kúpu predmetných spoluvlastníckych podielov pozemku zasielajú písomné ponuky správcovi na
adresu : Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 1OdK/301/2018 záväzná ponuka, neotvárať".
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
4. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 75 % súpisovej hodnoty, t.j. 375,00 eur. Záujemca o kúpu
predmetných spoluvlastníckych podielov pozemkov zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške
ponúkanej ceny a to na bankový účet IBAN: SK09 0200 0000 0016 8327 0855, variabilný symbol 1O3012018.
Potvrdenie o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená
na jeho bankový účet, ktorý uvedie v ponuke.
5. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
6. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.
7. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.
8. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s rovnakou
najvyššou navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.
9. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. V prípade, že
by úspešný záujemca odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
Mgr. Michal Miho, správca

K027388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 1733/5, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/315/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/315/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Miroslav Varga, nar. 30.11.1986, trvale bytom Tehelná 1733/5, 038 52
Sučany, do 09.11.2016 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Varga, s miestom podnikania Tehelná
1010/12, 038 52 Sučany, IČO: 45 237 743, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 23 Hradec Králové,
Česká republika, IČO: 24 785 199, ktoré boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1
Istina:

112,13 €

Celková suma:

112,13 €

Pohľadávka č. 2
Náklady z uplatnenia:

243,15 €

Celková suma:

243,15 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K027389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa -, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1981
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/166/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/166/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Daniel Cicko, nar. 10.11.1981, bytom 038 46 Horná Štubňa, adresa na
doručovanie Horná Štubňa 13, 038 46 Horná Štubňa, podnikajúceho pod obchodným menom Daniel Cicko DC, s miestom podnikania Horná Štubňa 1, 038 46 Horná Štubňa, IČO: 44 974 906, (ďalej aj len ,,Dlžník“)
v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje že majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka,
prestáva podliehať konkurzu, in concreto:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: RENAULT MEGANE SCENIC JA/JA0N/JA0NN5; EVČ: TR 696AT; VIN:
VF1JA0NN520803931; Stav opotrebovanosti: primerané používaniu; Farba: šedá metalíza; Spoluvlastnícky podiel
Dlžníka (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota majetku: 300,- Eur;
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Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
komplementár spoločnosti

K027390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Orlovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomná 192, 029 54 Lomná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/268/2018.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/268/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina , konkurzný správca dlžníka Ľudmila Orlovská,
nar. 14.03.1959, bytom: Lomná 192, 029 54 Lomná, týmto podľa § 167p a § 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 „ZKR“), v y h l a s u j e verejné ponukové konanie (VPK) na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: PRVÉ
Predmet ponukového konania: Cenný papier, speňažovaný postupom ako hnuteľná vec, ktorý je ako súpisná
zložka majetku (SZM) zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty dlžníka pod poradovým číslom „46“, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 61/2019 zo dňa 27.03.2019 pod značkou K026193.
Por. č. 46:
Súpisná položka majetku: Cenný papier
Popis: ISIN: SK8110000194
CFI kód: EMXXXR
Druh CP: TC42 – družstevný podielový list
Forma CP: Na meno
Počet kusov:

3 ks

Menovitá hodnota: 33,193919 Eur
Registračné číslo eminenta: 3102018209
Názov eminenta: Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice
IČO: 0000196452
Sídlo eminenta: Belá – Dulice 1, 038 11 Belá – Dulice, Slovensko
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vlastník: Ľudmila Orlovská, nar. 14.03.1959,
Poradové číslo: 48
Súpisná hodnota: 100,00 Eur.

Mena: Euro

Lehota na predkladanie ponúk: Do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň, ktorý nasleduje po dni publikovania ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Ponuka odkúpenia sa uplatňuje doručením písomnej ponuky podpísanej
záujemcom do sídla kancelárie správcu v lehote určenej na predkladanie ponúk. Ponuka musí obsahovať
označenie záujemcu, predmet ponuky a predaja, a výšku ponúkanej sumy. Ponuku treba doručiť v zalepenej
obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ-PONUKA 180645“. Záujemca-fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho alebo obdobného preukazu. Záujemca-právnická osoba je povinná priložiť k
písomnej ponuke fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo iného registra právnických osôb spolu s
fotokópiou občianskeho alebo obdobného preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Ohliadka: Vzhľadom na charakter predmetu speňažovania sa ohliadka predmetu ponukového konania
nevykonáva.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR, sa v ponukovom konaní
prihliadne iba na tie ponuky, u ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu číslo: IBAN: SK26 7500 0000 0040 0387 9151, pod VS: 180645, najneskoršie
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Pri úhrade zálohy na ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné
do poznámky pre príjemcu uviesť označenie záujemcu, pri fyzickej osobe menom a priezviskom záujemcu, pri
právnickej osobe obchodným menom (názvom) záujemcu.
Kritérium ponukového konania: Jediným rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní je najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, pri ktorých ponúknutá kúpna cena bude nižšia ako súpisová hodnota
speňažovaného majetku.
Náklady prevodu: Náklady prevodu vlastníctva cenných papierov hradí nadobúdateľ.
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania – súbor nehnuteľných vecí sa predáva tak ako „stojí
a leží“.
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu na právo oprávnenej osoby
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
Vyhodnotenie VPK : Správca vyhodnotí VPK do troch dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a výsledok
oznámi záujemcom e-mailom na nimi uvedenú e-mailovú adresu. Súčasne neúspešným záujemcom na nimi
uvedený bankový účet vráti uhradenú zálohu na kúpnu cenu.
JUDr. Václav Jaroščiak, správca S647

K027391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Štrkač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sasinkova 605/29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/84/2019 S580
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
1OdK/84/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Rudolf Štrkač, nar.: 09.12.1959, bytom: Sasinkova 605/29, 010 01
Žilina, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č.
8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského spisu č.
1OdK/84/2019 – S580 majú právo účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu
v pracovných dňoch, v čase od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 h do 15.00 h v kancelárii správcu, na adrese
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo mailom na adrese birosova@gbirosova.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 (0)
911 307 623.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K027392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Štrkač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sasinkova 605/29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/84/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/84/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Rudolf Štrkač, nar.: 09.12.1959, bytom: Sasinkova 605/29, 010 01
Žilina, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov oznamuje bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom konaní:
Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K027393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Štrkač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sasinkova 605/29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/84/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/84/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables„
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty„
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne„
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad„
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες„
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter„
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare„
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro„
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai„
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők„
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów„
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati„
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat„
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta„
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват„
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită„
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed„
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Rudolf Štrkač, nar.
9.12.1959, bytom Sasinkova 605/29, 010 01 Žilina, ďalej len „úpadca“, oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Žilina, sp. zn. 1OdK/84/2019 zo dňa 19.3.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste
of the Rudolf Štrkač, date of birth 9.12.1959, domicile Sasinkova 605/29, 010 01 Žilina, hereinafter only ,,the
Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No. 1OdK/84/2019 dated 19th of
March 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 26.3.2019. Dňom 27.3.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published on 26th of March 2019. Bankruptcy was declared on 27th
of March 2019.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§
29 ods. 9 a 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
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elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Gabriela Bírošová,
offices Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. Mája
2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation
/EC/ No. 1346/2000 from 29.05.2000.
JUDr. Gabriela Bírošová
správca úpadcu /truste of the bankrupt

K027394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smatana Vratko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súľov - Hradná 56, 013 52 Súľov - Hradná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
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Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/29/2018 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/29/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Miroslava Šufáková, konkurzný správca dlžníka Vratko Smatana, nar. 19.09.1959, bytom 013 52 Súľov
Hradná, adresa na doručovanie Hviezdoslavova 56, 010 01 Žilina /ďalej len ako aj „úpadca“/, 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.

Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K027395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marček Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 10982, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/279/2018 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/279/2018
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
Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Ľubomír Marček,nar: 19.03.1980 bytom: Podháj 10982 03601
Martin, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdK/279/2018, týmto najmä v zmysle ustanovenia
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v.z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

Mgr. Miroslava Šufáková
V Žiline, dňa 27.03.2019

K027396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulovič Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1958
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/136/2017 S1429

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

417

Obchodný vestník 64/2019
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Okresný súd Žilina
3OdK/136/2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Vladislav Paulovič, nar. 23.06.1958, bytom mesto
Martin, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: P. O. Box 40, 036 01 Martin, (ďalej aj ako len „Dlžník“) týmto
podaním oznamuje v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, zámer zostaviť rozvrh z výťažku zo všeobecnej
podstaty po speňažení konkurznej podstaty.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K027397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bullová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 2006/5, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/192/2018 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/192/2018
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
Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka Mária Bullová, nar.: 19.06.1961, bytom: Veterná 2006/5, 034 01
Ružomberok, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 3OdK/192/2018, týmto najmä v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v.z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

Mgr. Miroslava Šufáková
V Žiline, dňa 27.03.2019

K027398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Michalina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 296/5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2017
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
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V Obchodnom vestníku č. OV 200/2017 zo dňa 19.10.2017 zverejnila JUDr. Mária Kostolná ako správca úpadcu
Pavol Michalina doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku úpadcu č. 2.
Správca týmto v súlade s § 76 ods. 3 v spojení s § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) a § 40 ods. 1 písm. b)
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. pristúpil k preradeniu súpisovej zložky majetku zapísanej
v súpise oddelenej podstaty Tatra banka, a.s. pod č. 2 jej následnému zaradeniu do všeobecnej podstaty:

Poradie súpisovej zložky majetku: 6
Podstata, z ktorej bola súpisová zložka majetku vyradená: oddelená podstata veriteľa Tatra banka, a.s.
Podstata, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená: všeobecná podstata
Opis súpisovej zložky majetku: nájomné za obdobie 05-09/2017 pripísané v prospech účtu správy podstaty
Právny dôvod vzniku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Súpisová hodnota súpisovej zložky majetku: 1.750 EUR

K027399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hofrej Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 27 / 4, 038 52 Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/110/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/110/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Radovan Hofrej, nar. 08.08.1985, bytom SNP 27/4, 038 52 Podhradie, korešpondenčná adresa Kernova
8/32, 036 01 Martin, podnikajúci pod obchodným menom Radovan Hofrej, s miestom podnikania SNP 27/4, 038
52 Podhradie, IČO: 51 721 431 po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s
ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
na majetok úpadcu vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 8OdK/110/2018 sa končí.

K027400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kocemba Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1022 / 1, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/86/2017 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/86/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Viktor Kocemba. nar. 23.03.1979. bytom: Komenského 1022/1, 014
01 Bytča v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 3OdK/86/2017, týmto najmä v zmysle ustanovenia
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v.z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

Mgr. Miroslava Šufáková
V Žiline, dňa 27.03.2019

K027401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bugár Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmestská 1714/36, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/174/2018 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/174/2018
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
Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Michal Bugár, nar. 20.09.1976, bytom : Predmestská 1714/36, 010
01 Žilina, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 9OdK/174/2017, týmto najmä v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v.z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

Mgr. Miroslava Šufáková
V Žiline, dňa 27.03.2019

K027402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Koloman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6026/6, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/76/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/76/2019
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Žiline, č. k. 1 OdK/76/2019 zo dňa 13.03.2019, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 55/2019 dňa 19.03.2019 bol vyhlásený konkurz na Dlžníka: Koloman Bartoš, nar. 15.09.1965,
bytom Textilná 6026/6, 034 01 Ružomberok. Do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Tatiana
Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca – S548.
JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca Dlžníka: Koloman Bartoš, nar.
15.09.1965, bytom Textilná 6026/6, 034 01 Ružomberok (ďalej len „ Dlžník“) oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných
hodín v dňoch: pondelok až piatok v čase od 08,00 hod. - 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese alebo prostredníctvom e mailu:
tsumichrastova@gmail.com.
V Martine dňa 25.03.2019
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K027403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konrád Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 257, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/83/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/83/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Vladimír Konrád, nar.: 31.03.1988, trvale bytom: Dunajov 257, 023 02
Dunajov oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a
od 13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred so
správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0911 689 346.
V Žiline dňa 27.03.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K027404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konrád Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 257, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/83/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/83/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Vladimír Konrád, nar.: 31.03.1988, trvale bytom: Dunajov 257, 023 02
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Dunajov, oznamuje veriteľom v súlade s § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
rěštrukturalizácii číslo účtu správcu za účelom zaplatenia kaucie veriteľom pre účely popretia prihlásených
pohľadávok. Účet správcu je vedený v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN SK67 0900 0000 0051 4321 2046.
V Žiline dňa 27.03.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K027405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konrád Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 257, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/83/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/83/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa
20.03.2019, sp. zn.: 7OdK/83/2019-21, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 26.03.2019, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Vladimír Konrád, nar.: 31.03.1988, trvale bytom: Dunajov 257, 023 02 Dunajov,
Slovenská republika, (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: Mgr. Filip Ďurajda, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika k číslu konania 7OdK/83/2019.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
3. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
8. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
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.
V Žiline dňa 27.03.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
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am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Žilina from 20.03.2019, file No.
7OdK/83/2019-21 published in Commercial Journal on 26.03.2019, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Vladimír Konrád, date of birth.: 31.03.1988, res.: Dunajov 257, 023 02 Dunajov, Slovakia (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 Mgr. Filip Ďurajda, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 7OdK/83/2019. According to
the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
2. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
3. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
8. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
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.
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Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Žilina on 27.03.2019
Mgr. Filip Ďurajda, trustee

K027406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stolárová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárová 645/20, 014 01 Bytča - Veľká Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/137/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/137/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka Gabriela Stolárová, nar.: 13.06.1977, bytom Kollárova 645/20, 014 01 Bytča - Veľká Bytča (ďalej
aj ako len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 8OdK/120/2018 po
zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na
Okresnom súde Žilina pod sp. zn. : 8OdK/137/2018 sa končí.

K027407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Pašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komjatná 271, 034 96 Komjatná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1978
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 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

425

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/136/2018 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/136/2018
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.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Zuzana Pašková, nar. 01.06.1978, bytom Komjatná 271, 034 96 Komjatná,
adresa na doručovanie Jilemnického 772/5, 026 01 Dolný Kubín, do 08.09.2012 podnikajúceho pod obchodným
menom Zuzana Pašková, s miestom podnikania Komjatná 271, 034 96 Komjatná, IČO: 45 439 800, týmto v
zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Zuzana Pašková, nar. 01.06.1978, bytom Komjatná 271,
034 96 Komjatná, adresa na doručovanie Jilemnického 772/5, 026 01 Dolný Kubín, do 08.09.2012 podnikajúceho
pod obchodným menom Zuzana Pašková, s miestom podnikania Komjatná 271, 034 96 Komjatná, IČO: 45 439
800, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K027408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 76/15, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/154/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/154/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka Iveta Balážová, nar. 28.01.1973,bytom Okružná 76/15, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej aj ako len
„Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 1OdK/154/2018 po zistení že
konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn. : 1OdK/154/2018 sa končí.

K027409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakušová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lysica 77 77, 013 05 Lysica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2016 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
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Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby č. 6K/3/2016
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z. z.)

A. Označenie dražobníka – správcu konkurznej podstaty:
I. Obchodné meno/ meno a priezvisko: JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca
II. Sídlo/ bydlisko:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Sládkovičova
b) Orientačné/ súpisné číslo: 13
c) Názov obce: Žilina
d) PSČ: 010 01
e) Štát: SR
III. Zapísaný: v zozname správcov MS SR pod zn. S 1625
IV. IČO/ dátum narodenia: 42 219 663

B.

Dátum vykonania dražby: 13.03.2019

C.

Miesto vykonania dražby: sídlo správcu Sládkovičova 13 Žilina

D.

Čas vykonania dražby: 14.00 hod.

E.

Kolo dražby: prvé

F.

Predmet dražby a jeho príslušenstvo:

Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, k. ú. Žilina, obec Lysica, okres Lysica,
zapísané na LV č. 770, a to:
- pozemok KNC parc. č. 189/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 320 m2,
- pozemok KNC parc. č. 189/1 – záhrady o výmere 444 m2,
- stavba KNC parc. č., 189/2 – rodinný dom so súp. č. 77,
- drobná stavba – sklad bez súpisného čísla postavená na pozemku KNC parc. c. 189/1,
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- drobná stavba – domáca dielňa bez súpisného čísla postavená na pozemku KNC parc. č. 189/1.

G. Opis predmetu dražby:
Dom sa nachádza v širšom centre obce Lysica, okres Žilina, prístup je u miestnej spevnenej komunikácie, terén je
JZ svah. Okolitá zástavba sú rodinné domy štandardného vybavenia so záhradami, možnosť napojenia na
verejné rozvody IS vody, elektriny, plynu. Dom je štandardne vybavený, udržiavaný, orientácia obytných
miestností je na JZ, a SV stranu. Občianska vybavenosť je v obci základní, doprava prímestská autobusová, úzke
centrum okresného mesta je vzdialené cca 18,0 km, kde je kompletná občianska vybavenosť. V mieste je tiché
prostredie, prírodné lokality do 1 km.

H.

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom súp. č. 77 na parc. č. 189/2 v k.ú. Lysica – Dom je samostatne stojací v uličnej zástavbe rodinných
domov, je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, strecha je sedlová. Základy
kamenné bez izolácie – Zvislé nosné konštrukcie – kamenné murivo v hrúbke do 60 cm. Schodisko – mäkké
drevo bez podstupnic. Strecha – krovy väznicové sedlové, krytiny strechy na krove plechové pozinkované.
Vybavenie kuchýň: plynový sporák s rúrou, plynový s elektrickou rúrou, sporák na tuhé palivo, drezové umývadlo
nerezové alebo plastové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľni: vaňa oceľová
smaltovaná, umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie, pákové nerezové so sprchou, záchod splachovací
bez umývadlá. Vykurovanie – ústredné, teplovod. s rozvod. Bez ohľadu na mat. a radiátormi. Kotol ústredného
vykurovania na plyn, vnútorné rozvody na plyn, vnútorné rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie.

Domáci sklad na parc. č. 189/1 – Stavba je využívaná ako sklad a domáca dielňa, postavená v r. 1984. Technické
riešenie – základy – bez podmurovky, iba základe pásy – zvislé nosné konštrukcie – drevené – Vodorovné nosné
konštrukcie – stropy – trámčekové bez pohľadu – strecha – krov – pultové, krytina strechy na krove – asfaltová
lepenka, klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu – úpravy vonkajších povrchov – napustenie
impregnáciou – Úpravy vnútorných povrchov – nátery – Výplne otvorov – dvere – drevené, okná – jednoduché
drevené – Podlahy – dosky – Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia – svetelná a motorická –
poistky.

Drobná stavba na parc. č. 189/1 – Stavba sa nachádza na severnej časti parc. č. 189/1, pozostáva z jednej
miestnosti, využívaná ako letná obytná miestnosť. Technické riešenie: - Základy – bez podmurovky, iba základové
pásy – Zvislé nosné konštrukcie – murované z pórobetónu do 30 cm – Vodorovné nosné konštrukcie – stropy –
železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov – Strecha – krytina na plochých strechách –
z asfaltových privarovaných pásov, klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu – Úpravy vonkajších
povrchov – vápenná štuková omietka – Úprava vnútorných povrchov – vápenná hladká omietka – Výplne otvorov
– dvere – plastové, okná – plastové s izolačným dvojsklom – Podlahy – keramická dlažba, vodorovná izolácia –
Vnútorné rozvody elektroinštalácie – len svetelná – poistkové automaty.

CH. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:
- bez práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby

I. Odhad ceny predmetu dražby: Všeobecná hodnota predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého
posudku č. 173/2018 znalca Ing. Ján Greguš, Hurbanova 5/18, 036 01 Martin vo výške 29.800 Eur.
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J. Výška ceny dosiahnutá vydražením: 27.000 Eur

K. Najnižšie podanie: bolo urobené

L. Označenie licitátorov:
1. I. Obchodné meno/ meno a priezvisko: JUDr. Ing. Martin Chlapík
II. Sídlo/ bydlisko:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Sládkovičova
b) Orientačné/ súpisné číslo: 167/13
c) Názov obce: Žilina
d) PSČ: 010 01
e) Štát: SR
III. Zapísaný:
IV. IČO/ dátum narodenia: 11.02.1972

V Žiline dňa 15.03.2019

JUDr. Ing. Martin Chlapík
správca

K027410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Michalina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 296/5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Pavol Michalina, nar. 5.10.1987, bytom Radlinského 296/5, 010
01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Michalina, Radlinského 296/5, 010 01 Žilina, IČO:
44 770 685 týmto správca v súlade s ust. § 101 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
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Výťažky zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Druh súpisovej
Súpisová hodnota Spôsob
Opis súpisovej zložky
zložky majetku
majetku/EUR
speňaženia
Peňažná
Suma: 102,04 EUR; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: peňažná
§ 91 ods.
1.
102,04
pohľadávka
pohľadávka z účtu v banke
ZKR
Suma: 664 EUR; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku nevyčerpaná
Peňažná
§ 91 ods.
2.
časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného 664
pohľadávka
ZKR
správcu vo výške 664 EUR na účet správy podstaty
Peňažná
Suma: 33,61 EUR; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku preplatok
§ 91 ods.
3.
33,61
pohľadávka
na poistnom
ZKR
Peňažná
Suma: 2,91 EUR; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku preplatok na
§ 91 ods.
4.
2,91
pohľadávka
poistnom
ZKR
Peňažná
Suma: 23,75 EUR; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku preplatok
§ 91 ods.
5.
23,75
pohľadávka
na poistnom
ZKR
Peňažná
§ 91 ods.
6.
Suma: 1750 EUR; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku nájomné
1750
pohľadávka
ZKR
Spolu:
P.č.

Výťažok/EUR
1
1
1
1
1
1

102,04
664
33,61
2,91
23,75
1750
2576,31

Pohľadávky proti podstate: Podľa zoznamu pohľadávok proti podstate zostaveného podľa ust. § 96 ods. 2 ZKR
je celková suma pohľadávok proti podstate priradená k všeobecnej podstate vo výške 2.032,22 EUR.
Rozvrhovaná suma: Suma hrubého výťažku (pred odpočítaním pohľadávok proti podstate): 2.576,31 EUR;
Pohľadávky proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
podľa zoznamu zostaveného v súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR: 2.032,22 EUR; Výsledná suma výťažku určená
na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 544,09 EUR.
Pomerné rozdelenie výťažku určeného na uspokojenie medzi jednotlivých nezabezpečených veriteľov:
p. č. Veriteľ

IČO

1/1 BNP
PARIBAS
PERSONAL
FINANCE
SA,
pobočka 47258713
zahraničnej banky
2/1
35
923
Consumer Finance Holding, a.s. 130
2/2
4/1
35
937
874
Slovenská sporiteľňa, a.s.
4/2
4/3
5/1
00 686930
5/2 Tatra banka, a.s.
5/3
6/1
31
320
155
Všeobecná úverová banka, a.s.
6/2
6/3
7/1
35
937
874
7/2
7/3 Všeobecná zdravotná poisťovňa,
7/4 a.s.
7/5
7/6
7/7
8/1 Peter Zubák
Slovenská republika - Daňový
9/1
úrad Žilina
10/1 BYTTERM, a.s.
11/1 Wustenrot poisťovňa, a.s.
SPOLU

Zastúpenie

Zistená
suma/EUR

%
Podiel

Suma pripadajúca na pomerné uspokojenie
veriteľa z výťažku tvoriaceho všeobecnú
podstatu / EUR

12 377,39 €

10,68

58,12

6 012,53 €

5,19

28,24

5 637,44 €

4,87

26,47

3 583,35 €

3,09

16,83

10 754,02 €
35 386,22 €
3 595,01 €
14,03 €
2 130,78 €

9,28
30,54
3,10
0,01
1,84

50,5
166,17
16,88
0,07
10,01

4 731,68 €

4,08

22,22

8 050,18 €
21 062,48 €

6,95
18,18

37,8
98,91

50,05 €

0,04

0,24

60,06 €
60,06 €
60,06 €
61,81 €
61,81 €
61,81 €
0,00 €

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,00

0,28
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0

1 772,66 €

1,53

8,32

182,26 €
156,92 €

0,16
0,14
100,00
%

0,86
0,74

115862,61€

544,09 €
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Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov: Podľa ust. § 101
ods. 1 ZKR, správca určuje veriteľskému výboru 15 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, na jeho schválenie.

K027411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Mičianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom Hurbanova, 160/52,, 022 04 Čadca- U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/84/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/84/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Dana Mičianová,nar. 22.12.1988, trvale bytom Hurbanova 160/52, 022 04 Čadca- U Hluška,
adresa na doručovanie Chalúpkova č. 155/7, 022 04 Čadca, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina oznamuje,
že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 90dK/84/2019 v kancelárii správcu konkurznej
podstaty na adrese: J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do
15:00 hod.Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0903 202 486, alebo
emailom:liskova.marianna@gmail.com

Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K027412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Mičianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom Hurbanova, 160/52,, 022 04 Čadca- U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/84/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/84/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš,031 01 ako správca úpadcu: Dana
Mičianová,nar. 22.12.1988, trvale bytom Hurbanova 160/52, 022 04 Čadca- U Hluška, adresa na
doručovanie Chalúpkova č. 155/7, 022 04 Čadca v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená preddavok na trovy konania, čo predstavujú dve
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 na účet č. č
IBAN:SKSK6609000000000333806758, SWIFT: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni s uvedeným čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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 § 32 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K027413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Mičianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom Hurbanova, 160/52,, 022 04 Čadca- U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/84/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/84/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty úpadcu Dana Mičianová,nar. 22.12.1988, trvale bytom
Hurbanova 160/52, 022 04 Čadca- U Hluška, adresa na doručovanie Chalúpkova č. 155/7, 022 04 Čadca
(ďalej aj ako len „Úpadca“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že
uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 90dK/84/2019 zo dňa 20. marec 2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 61/2019 zo dňa
27.marca 2019, číslo zverejnenia K026049
Mgr. Marianna Líšková as the bankruptcy trustee of the debtor Dana Micianova born on 22.12.1988, residence
at Hurbanova 160/52, 022 04 Čadca- U Hluška, delivery address Chalúpkova č. 155/7, 022 04 Čadca , an
according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, I am obliged to inform
you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no. 90dK/84/2019, dated on 20th march 2019
bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets. The abovementioned resolution wapublished in
Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 61/2019 dated on 27th march 2019, publication number K026049
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 28th march 2019. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Marianna
Líšková, správca, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.
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. Marianna Líšková,J.
Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš , Slovenská republika.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 and the amount of the claim divided to the principal and the interests, and the
interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which
has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
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 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.
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.
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
nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill 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 does not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 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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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. Marianna Líšková, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K027414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Jaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 51, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/17/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/17/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu Dušan Jaško, nar. 05.09.1954, trvale bytom Rúbanisko II 51, 984 01 Lučenec, obchodné meno:
Dušan Jaško, s miestom podnikania: Hrnčiarska 4, 985 11 Halič, IČO: 14 183 633, č. k. 2OdK/17/2019, týmto
v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 27.03.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu,
t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Jana Jandová, správca

K027415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farbiak Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Balog 15, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/233/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/233/2019
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: Radovan Farbiak, nar.:
11. 08. 1969, trvale bytom Brotovo 15, 976 52 Čierny Balog (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 13.03.2019, sp. zn. 2OdK/233/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.03.2019. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

434

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

trustee of the debtor Radovan Farbiak, born on 11 August 1969, seated Brotovo 15, 976 52 Čierny Balog
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Banská Bystrica, No. 2OdK/233/2019 dated on 13 March 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 20 March 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
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another
person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may
be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his
claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of
the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee
submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 27.03.2019
In Očová, 27 March 2019
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, trustee
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K027416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farbiak Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Balog 15, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/233/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/233/2019
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:
Radovan Farbiak, nar.: 11. 08. 1969, bytom Brotovo 15, 976 52 Čierny Balog, 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 Radovan Farbiak

K027417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farbiak Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Balog 15, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/233/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/233/2019
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: Radovan Farbiak, nar. 11. 08. 1969, bytom Brotovo 15, 976 52 Čierny Balog 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 Radovan Farbiak
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K027418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Szajková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinová 61, 980 41 Dubovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/65/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/65/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Iveta Szajková, nar. 30. 06. 1968, trvale bytom Martinová 61, 980 41 Dubovec , oznamuje, že v
súlade s ustanovením § 167 l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, bola do Zoznamu pohľadávok zapísaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška
pohľadávky veriteľa: BENCONT COLLECTION, a. s., IČO: 47 967 692, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,
pod č. 6 vo výške 18,07 €.
V Detve, dňa 25.03.2019
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K027419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Golha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šášovské Podhradie 7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/277/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/277/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to be observed

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
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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 čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Ľubomír Golha, nar. 05.07.1965, trvale bytom Šášovské Podhradie 7,
965 01 Žiar nad Hronom („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, č.k. 4OdK/277/2019 zo dňa 15.03.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa
27.03.2019, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Bako., J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen, SR.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.

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

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

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

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Ľubomír Golha, date of birth 05.07.1965, address Šášovské
Podhradie 7, 965 01 Žiar nad Hronom is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica
(Slovakia) No. 4OdK/277/2019 dated 15.03.2019, it was published in the Commercial bulletin No. 61/2019 from
27.03.2019, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously JUDr. Jaroslav Bako, J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848
of 20 May 2015.

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

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

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.
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The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within
the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to
vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial
Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same
legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.

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

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

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

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

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

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

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

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a fixed
term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
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Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application . The
order shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.

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

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The application form can be found on the website www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

JUDr. Jaroslav Bako
správca (truste)

K027420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Golha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šášovské Podhradie 7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/277/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/277/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Ľubomír Golha, nar. 05.07.1965, trvale bytom Šášovské Podhradie 7, 965 01 Žiar nad Hronom, v
konkurznom konaní vedenom na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici, spis. zn. č.k. č.k.
4OdK/277/2019 zo dňa 15.03.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa 27.03.2019, týmto podľa
§ 32 ods. 7 a ods. 21 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra
banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK48 1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX.

Podľa ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16, 18 a 19 sa použijú primerane.
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V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

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

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K027421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Golha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šášovské Podhradie 7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/277/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/277/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ľubomír Golha, nar. 05.07.1965, trvale bytom Šášovské Podhradie 7, 965
01 Žiar nad Hronom, v konkurznom konaní vedenom na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici,
spis. zn. č.k. č.k. 4OdK/277/2019 zo dňa 15.03.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa
27.03.2019, oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v
čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom,
a to telefonicky na tel. č. 00421 915 331 855, alebo zaslaním písomného podania na adresu kancelárie správcu
alebo e-mailom na adresu: bako@bjl-advokati.eu.
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JUDr. Jaroslav Bako, správca

K027422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ypsilon PMT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kynceľová 41, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 170 429
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K 19/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 19/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spisová značka súdneho spisu: 4K 19/2018 Spisová značka správcovského spisu: 4K 19/2018 S515
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu ( dlžníka ): Ypsilon PMT, s.r.o., so sídlom Kynceľová 41,
974 01 Banská Bystrica Dátum narodenia/IČO úpadcu ( dlžníka ): 48 170 429 Oznam o zvolaní schôdze
veriteľov: JUDr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika č. 2, 990 01 Veľký Krtíš, správca
konkurznej podstaty úpadcu: Ypsilon PMT, s.r.o., so sídlom Kynceľová 41, 974 01 Banská Bystrica
zvoláva schôdzu veriteľov na deň 3. 5. 2019 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu.
Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3.
Hlasovanie o funkcii správcu 4. Voľba veriteľského výboru 5. Rôzne 6. Záver Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti alebo právnic- ké osoby aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne na zastupo- vanie veriteľa a doklad totožnosti. Vo Veľkom
Krtíši, dňa 23. marca 2019 JUDr. Pavel Vrška, správca
K027423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lepieš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/243/2019 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/243/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Peter Lepieš, nar. 11.03.1983, bytom Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen,
pôvodne podnik. pod obchodným menom: Peter Lepieš LEPOLAKOS, s miestom podnikania Jedľová 863/21, 960
01 Zvolen, IČO: 46 779 396 oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do
správcovského 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
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K027424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lepieš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/243/2019 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/243/2019
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 Peter Lepieš, nar. 11.03.1983, bytom Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen,
pôvodne podnik. pod obchodným menom: Peter Lepieš LEPOLAKOS, s miestom podnikania Jedľová 863/21, 960
01 Zvolen, IČO: 46 779 396, 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. 5OdK/243/2019, 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

K027425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števove Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Málinec 351, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2013 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Števove, nar. 31.12.1979, bytom 985 26
Málinec č. 351, (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto zverejňuje doplnenie súpis všeobecnej podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 02/2019
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 64,15 EUR
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Deň zapísania majetku do súpisu: 27.03.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s
správca úpadcu

K027426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babka Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 171 / 24, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1199/2018 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1199/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca S1326, so sídlom 29.augusta 31, 94 01 Banská Bystrica, bol uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica vydaným pod sp. zn. 2OdK/1199/2018, ustanovený do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka:
Babka Vojtech, Záhradná 171, 97613 Slovenská Ľupča, Slovensko.
V zmysle ust. § 167h, 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 ust. § 167v 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 podstata 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. § 166i ZKR nezistil
speňažiteľný majetok, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Babka
Vojtech, Záhradná 171, 97613 Slovenská Ľupča, končí.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca.

K027427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ulický Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levkuška 34, 982 62 Levkuška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/740/2018 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/740/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
Správca konkurznej podstaty dlžníka/úpadcu:
Štefan Ulický, nar. 19. 03. 1972 trvale bytom Levkuška 34, 982 62 Levkuška, korešpondenčná adresa: A. Kmeťa
34, 990 01 Malý Krtíš, obchodné meno: Štefan Ulický, miesto podnikania: Levkuška 34, 982 62 Levkuška, IČO:
37 306 651, Slovenská republika,
v súlade s § 167p ZoKR vyhlasuje
II. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka vedeného v súpise
všeobecnej podstaty - zverejnenom v Obchodnom vestníku č.9/2019 pod K003699, ktorým sú súpisové zložky č.
1 až č. 5.
I. Podmienky verejného ponukového konania
Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu:
0903028719, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
jaroslav.dado@gmail.com.
Ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo za každú hnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem a musí obsahovať presné určenie, na ktorú hnuteľnú vec zo súpisu sa ponuka vzťahuje, identifikačné
údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana –
nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia zálohy.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu, zložená
záujemcom na účet správcu č. SK2211110000002293984048, VS 27402018 a poznámkou „Ulický“, resp. v
hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na predkladanie písomných ponúk.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
II. Termín a miesto predkladania ponúk
Záväznú ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne v lehote do 10 kalendárnych dní
od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je
kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku). Záväzná ponuka záujemcu musí
byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená v písomnej forme do kancelárie
správcu na na adresu sídla kancelárie: Ing. Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej
nepriehľadnej obálke s označením „Verejné ponukové konanie Ulický – NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe
splnomocnenia správca neprihliada.
III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca do 5 pracovných dní otváranie obálok so
záväznými ponukami.
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IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná, pričom ním uhradená finančná
zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
Účastník, ktorého záväzná ponuka bude označená ako úspešná, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu
do 5 prac. dní od doručenia oznámenia o výsledku verejného ponukového konania.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca
má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej podstaty.
V. Iné skutočnosti
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uverejnených v § 167 r ZKR.

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, konkurzný správca

K027428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4639/5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/250/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/250/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje
veriteľom dlžníka:
Berky Kamil, Cementárenská cesta 4639/5 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko,
že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č.
5OdK/250/2019/S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1. poschodie
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30, 13:00 14:30 a v piatok: od
7:30-do 13:30.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na uvedenej adrese sídla, elektronicky emailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca
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K027429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1954
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1094/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1094/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Irena Horváthová, nar. 24. 03. 1954, trvale bytom Ulica tkáčska 87/1, 984
01 Lučenec - Opatová (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 a § 167p zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s ust. § 48b
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný súbor majetku - spoluvlastníckych podielov k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka, ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Pozemky
LV č. Katastrálne územie

Parc. číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

529
98
98

7
377
10

192
230
38

záhrada
záhrada
záhrada

Boľkovce
Boľkovce
Boľkovce

Podiel
2/9
2/3
2/3

Register

Súpisová hodnota v EUR

parcely registra "E"
parcely registra "C"
parcely registra "E"

570,00 €
680,00 €
120,00 €

Adresa na doručenie záväznej ponuky je:
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica

Lehota na doručenie záväznej ponuky:
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní, odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 15:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie prihlášky na poštovú prepravu, resp. zaslanie prihlášky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

Náležitosti záväznej ponuky:
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
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meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za celý Súbor nehnuteľností - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej
kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna, k.s., Prof.
Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie Irena
Horváthová“.

Záloha na kúpnu cenu
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.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia, a.s.

Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie:
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie nie je stanovená.

Vyhodnotenie záväzných ponúk:
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu/tým záujemcom, ktorých ponuka bola
správcom vyhodnotená ako víťazná.

Osobitné ustanovenia:
výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny
musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma;
Majetok dlžníka sa speňažuje ako súbor vecí a nie je možné tak speňažovať každú jednu súpisovú zložku
osobitne.
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e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
komplementár spoločnosti

K027430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4639/5 4639/5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/250/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/250/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Berky Kamil, Cementárenská cesta 4639/5 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko,
Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa v konkurznom konaní môže zložiť kauciu v sume dve
percentá zo spornej sumy, najmenej 350,-EUR, na účet IBAN: SK221111 0000 0022 93984048.
Veriteľ uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol a do poznámky veriteľ uvedie
označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: "Berky Kamil - popretie". Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K027431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Arpád
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 594/61, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/209/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/209/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní, ako konkurzný správca dlžníka: Arpád
Tóth, nar. 25.02.1970, trvale bytom Sklárska 594/61, 987 01 Poltár, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom: Arpád Tóth, s miestom podnikania: Sklárska 594/61, 987 01 Poltár (ďalej len „Dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 5OdK209/2019 zo dňa 11.03.2019 (ďalej
len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a za správcu
ustanovil JUDr. Jozef Veselý, správca S610, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the trustee of the debtor: Arpád Tóth, nar. 25.02.1970, trvale bytom Sklárska 594/61, 987 01 Poltár, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom: Arpád Tóth, s miestom podnikania: Sklárska 594/61, 987 01 Poltár,
Slovak republic (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court
Banská Bystrica proc. no: 5OdK/209/2019, dated as of Marec 11th, 2019 the bankruptcy procedure was declared
on the Debtor’s estate, the Debtor was released from all debts, which can be satisfied in bankcruptcy only (par.
166a the BRA) in a range, in which will not be satisfied in bankcruptcy and the trustee JUDr. Jozef Veselý,
správca S610, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš (hereinafter the “Trustee”) was appointed.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku SR, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška
pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. Uvedené rovnako platí aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za
dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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 SR. Vzory
tlačív prihlášok sú k dispozícii na nasledujúcom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx. 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. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditor
has a right to lodge his claim up to the moment when the information about preparing the schedule by the Trustee
is published in the Commercial Bulletin. The claim has to be delivered to the office of Trustee in one counterpart
within the registration period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure. The application
must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about name and
surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, 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 with legal
cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. The condition on which the claim is dependent
has to be stated in the registration form. Creditors with claims secured with securities shall file individual
application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal
reason of the arising of the security right. The creditor who has claim towards another person than the debtor,
shall be entitled to file the application, if the claim is secured by the security right related to the property of debtor.
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Likewise as secured creditor shall lodge their claim a person who would be entitled to reservation of ownership
and would claim exclusion of property out of the schedule. Above stated applies same way on right of creditor
who rented property to the debtor for a fixed period with intention to transfer the ownership of the property on the
debtor. 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. Creditor who is the accounting entity in the
application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the
reasons why the claim is not recorded in the account books. In case the creditor does not have a seat or an
address or a branch office in the Slovak Republic a representative for delivery with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and announced to the trustee otherwise the delivery will be executed through
Commercial
report
only.
Sample
of
the
form
can
be
found
on
the
following
link
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. When lodging their claims
creditors with the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak
republic must proceed according the Council Regulation (EC) 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May
2015.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. Správca nie je
povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will
not be considered. The trustee does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or
incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 26.03.2019
In Veľký Krtíš, on 26th of Marec 2019
JUDr. Jozef Veselý, správca
JUDr. Jozef Veselý, trustee of the bankrupt

K027432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4639/5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/250/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/250/2019
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.
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Angivne frister skal overholdes. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten! Πρόσκληση για
αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες. Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos! Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud
tähtaegadest tuleb kinni pidada. Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat. Invitation à produire
une créance. Délais à respecter! Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati. Felhívás követelés
benyújtására. Betartandó határidők. Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare. Siūlymas pateikti
reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai. Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro. Stedina għal
preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati. Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u
op de termijn! Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe. Aviso de reclamação de
créditos. Prazos legais a observar! Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate. Vabilo k
prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati. Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník"):
Berky Kamil, Cementárenská cesta 4639/5 , 97401 Banská Bystrica,
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 5OdK/250/2019 zo dňa 20.03.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica
No. 5OdK/250/2019 dated on 20th of March 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Berky Kamil, born 11. 06. 1989, permanent address ŠCementárenská cesta 4639/5 , 97401 Banská
Bystrica, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa
27.3.2019. Dňom 28.3.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 27th of March 2019. Bankruptcy was
declared on 28th of March 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
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prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, Slovakia. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

456

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the website
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
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his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovakia.
Jaroslav Ďaďo,
bankrupcy trustee

K027433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bánovský Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 353 / 3, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/168/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/168/2019
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

K027434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bánovský Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 353 / 3, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/168/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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2OdK/168/2019
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

K027435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bánovský Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 353 / 3, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/168/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/168/2019
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 15.03.2019 č.
k. 2OdK/168/2019, 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: 2OdK/168/2019, dated on 15.03.2019..
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 60/2019, dňa
26.03.2019. Dňom 27.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no 60/2019, on 26.03.2019.
The bankruptcy was declared on 27.03.2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

459

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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.
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.
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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

K027436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juliana Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska 37, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1946
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/840/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/840/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Advisors k.s. so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Juliana Horváthová, nar. 30.10.1946, trvale bytom Muránska 37, 049 16 Jelšava v zmysle ust. § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K027437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Gajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1/22, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/269/2019 S1293
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/269/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
správca konkurznej podstaty úpadcu: Iveta Gajová, nar. 02. 04. 1972, trvale bytom Štúrova 1375/1, 965 01 Žiar
nad Hronom, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Kukučínova 3379/18, 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
adrese alebo na tel. čísle: 0948 828 233, 0948 376 167, e-mailom: skodova@restrukturalizacia.net.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.,
správca

K027438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Gajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1/22, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/269/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/269/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka Iveta Gajová, nar. 02. 04. 1972, trvale bytom Štúrova 1375/1,
965 01 Žiar nad Hronom 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 finančnom ústave Tatra
banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK86 1100 0000 0029 4304 3849. Kaucia sa skladá 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 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 4OdK/269/2019 – 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.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K027439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Gajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1/22, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/269/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/269/2019
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4OdK/269/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Iveta Gajová, nar. 02. 04.
1972, trvale bytom Štúrova 1375/1, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/269/2019, zo dňa 15.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Iveta Gajová, date of birth 02.04.1972, permanent address at Štúrova 1375/1, 965 01 Žiar nad
Hronom (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Banská Bystrica, No. 4OdK/269/2019 dated on 15th of March 2019, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa
27.03.2019. Dňom 28.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 61/2019 on
27th of March 2019. Bankruptcy was declared on 28th of March 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Kukučínova 3379/18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Kukučínova 3379/18
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 29.03.2019.
The date 29th of March 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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
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alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., správca konkurznej podstaty
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., trustee
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K027440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentínyová Adrijana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Čalomija 64, 991 09 Veľká Čalomija
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/159/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/159/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zverejňuje ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku podľa § 167n ods. 1 druhá veta ZKR
a 167p ods. 1 ZKR. Majetok, ktorý správca ponúka na predaj je:

1/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 51 m2
Štát: Slovensko
Obec: Veľká Čalomija
Katastrálne územie: Veľká Čalomija
Číslo LV: 1039
Číslo parcely: 705/10
Spoluvlastnícky podiel: 1/6

2/
Typ súpisnej položky majetku: pozemok
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 141 m2
Štát: Slovensko
Obec: Veľká Čalomija
Katastrálne územie: Veľká Čalomija
Číslo LV: 1039
Číslo parcely: 705/11
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 15.04.2019.

2. Súčasťou záväznej ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená
jedným číslom vo vzťahu ku každej ponúkanej nehnuteľnosti osobitne.

3. Záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu, č.
v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040 2520 3670.

4. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

5. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
záloha na kúpnu cenu v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.

6. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy, ako aj náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.

7. Informácie o predmete speňažovania podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď
telefonicky na číslo + 421 905 626 616 alebo emailom na adresu: florekova@akantal.sk. Informácie sú
verejne dostupné aj na www.akantal.sk

Mgr. Robert Antal
správca

K027441
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
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 21.02.2019 som vyhotovil rozvrh výťažku zo všeobecnej a oddelenej podstaty, ktorý bol dňa 27.02.2019
zverejnený v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 41/2019, K017736 a 017737.
Dňa 19.03.2019 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: 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, pod sp. zn.:
5OdK/322/2018, 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 27.03.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K027442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Ruszoóvá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Barca 2, 982 51 Figa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/257/2019 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/257/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka
: Ildikó Ruszóová, nar. 28. 08. 1966, trvale bytom Barca 2, 982 51 Figa oznamuje, že do správcovského spisu č.k.
2OdK/257/2019 S1168 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská
Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. Žiadosť
o termín k nahliadnutiu do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si na tel.: 048/41 54 184 alebo na email
adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K027443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Miklošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 298/17, 976 43 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1133/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1133/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Ing. Tomáš 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 :
Ľubica Miklošová, nar. 28. 09. 1961, trvale bytom Strojárenská 298/17, 976 43 Valaská - Piesok, obchodné meno:
Ľubica Miklošová -PeMik, s miestom podnikania Strojárenská 17, 976 43 Valaská - Piesok, IČO: 37203797.
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.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 27.03.2019

K027444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Lanczová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valušková 165/10, 976 34 Králiky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/239/2019 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/239/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka :
Daniela Lanczová, nar. 23. 09. 1952, trvale bytom Valušková 165/10, 976 34 Králiky, oznamuje, že do
správcovského spisu č.k. 2OdK/239/2019 S1157 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Cesta na
štadión 10, 974 04 Banská Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od
12.00 do 14.30 hod. Žiadosť o termín k nahliadnutiu do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si na tel.:
048/41 54 184 alebo na email adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
Ing. Jozef Oravec, správca

K027445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Botoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká nad Ipľom 247, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1969
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/188/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/188/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Tibor Botoš, nar. 26. 09. 1969, trvale
bytom Veľká nad Ipľom 247, 985 32 Veľká nad Ipľom (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia
§ 167n ods. 1, § 167p 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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KOLO: PRVÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 1. až 6. ako súbor majetku, a to:
·

nehnuteľnosti – pozemky, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por. č. 1 až
por. č. 6. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 60/2019 zo
dňa 26.03.2019 pod K025765

Por. č. Popis
1.
Zastavaná plocha a nádvorie
2.
Zastavaná plocha a nádvorie
3.
Zastavaná plocha a nádvorie
4.
Zastavaná plocha a nádvorie
5.
Zastavaná plocha a nádvorie
6.
Zastavaná plocha a nádvorie

Kat. územie
Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom

LV
243
243
243
243
244
244

Par. č.
96/1
96/4
97/1
97/6
97/3
97/5

Výmera (m2)
175
19
14
26
79
31

Spoluvlastnícky podiel
3/8
3/8
3/8
3/8
3/16
3/16

Súpisová hodnota (€)
86,63
9,41
6,93
12,87
19,55
7,67

Súpisová zložka majetku: nehnuteľná vec – podiel na pozemkoch

Identifikácia: nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Veľká nad Ipľom

Podstata: všeobecná

Dátum a dôvod zápisu: oznámenie Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom a Dlžníkom

Poznámka: cena určená na základe zákona č. 582/2014 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota: lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, predmetu
speňaženia a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej,
zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE 5OdK/188/2019“. 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 a spisovú značku konkurzu: 5OdK/188/2019. Bližšie informácie správca
poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na e-mailovej adrese: zvolen@gbkr.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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Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 51882019.

V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá
spĺňa kritéria v bode a) nižšie:

a. Predmetom speňaženia sú súpisové položky por. č. 1 až por. č. 6 ako súboru majetku a ponúknutá kúpna
cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako ich súpisová hodnota t. j. 143,06 EUR.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie nehnuteľnosti, náklady
spojené s návrhom na vklad a vypracovanie kúpnej zmluvy je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú
posúdi správca, a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K027446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1976
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/41/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/41/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K027447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Vlkolenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 959/59, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh Konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/34/2015-16 zo dňa 26.05.2015 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Norbert Vlkolenský, narodený 11.08.1976, trvale bytom Boženy Němcovej č. 959/59, 990 01
Veľký Krtíš (ďalej aj ako len „Úpadca“). Za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca so
sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „správca“).
Dňa 06.02.2019 zverejnil správca v Obchodnom vestníku č. 26/2019 zo dňa 06.02.2019 pod značkou K010975
oznámenie o zostavení Zoznamu pohľadávok proti podstate a oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Na prvej schôdzi veriteľov sa nezúčastnil žiaden veriteľ, preto v konkurze nepôsobí zástupca veriteľov, teda jeho
pôsobnosť vykonáva v súlade s ust. § 37 ods. 1 ZKR súd a v rámci takto prenesenej pôsobnosti je súd oprávnený
aj schváliť Návrh konečného rozvrh výťažku.
Na základe uvedených skutočností si dovoľujeme konkurznému súdu predložiť postupom podľa § 96 ods. 5 prvej
vety v spojení s § 101 ods. 1 ZKR tento konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov :

1.

Všeobecná časť

1.1

Konkurzná podstata

Správca po vyhlásení konkurzu zistil existenciu majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý v súlade s ust. § 68 ZKR
tvorí všeobecnú podstatu. Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 107/2015 zo dňa 08.06.2015 súpis majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty (pod zn. K012816). Na základe prihlášky zabezpečeného veriteľa boli
nehnuteľnosti zapísané pod por. č. 7.1 preradené do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Do všeobecnej podstaty bola tiež zaradená
časť mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu spolu vo výške 231,48 eur, vrátený preplatok dane zo závislej činnosti
vo výške 60,14 eur, a nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
663,88 eur.

1.2

Speňažovanie majetku

Hnuteľný majetok Úpadcu podliehajúci konkurzu bol tvorený osobným motorovým vozidlom značky Nissan
Terrano v súpisovej hodnote 2.200 eur, ktorý bol speňažený prostredníctvom ponukového konania za sumu 2.056
eur.
Žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu nebol vylúčený zo súpisu postupom podľa § 81 ods. 1 ZKR.
(I )

Výťažok zo speňaženia hnuteľného majetku je spolu tvorený sumou 2.056 €.

( II )

Výťažok zo speňaženia zrážok zo mzdy je spolu tvorený sumou 231,48 €.

( III )

Príjem z titulu vráteného preplatku dane z príjmov je spolu tvorený sumou 60,14 €.

( IV )
Na bankových účtoch Úpadcu neboli ku dňu vyhlásenia konkurzu uložené žiadne
prostriedky.

peňažné

( V )
Konkurzný súd vydal správcovi zložený nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 663,88 €.
Spolu je výťažok zo speňažovania (I+II+III+V) tvorený sumou 3.011,50 € .

1.3

Pohľadávky 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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Správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznámenie o zostavení týchto zoznamov
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 26/2019 zo dňa 06.02.2019 pod značkou K010975. Žiaden z veriteľov nepodal
voči Zoznamu pohľadávok proti podstate námietky postupom podľa § 96 ods. 3 ZKR.
Správca priradil k všeobecnej podstate v celom rozsahu všetky pohľadávky proti podstate, ktoré vecne súviseli
výlučne so správou a speňažovaním všeobecnej podstaty. Správca priradil k všeobecnej podstate aj pomernú
časť pohľadávok proti podstate, ktoré súviseli so všeobecnou podstatou, ale aj s oddelenou podstatou. Pomer pre
takéto rozdelenie bol určený ako podiel súpisovej hodnoty majetku všeobecnej podstaty k celkovej súpisovej
hodnote majetku podliehajúceho konkurzu. Pohľadávky proti podstate sú podrobne špecifikované v prílohe
k tomuto rozvrhu.
Z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku spolu vo výške 3.011,50 eur správca určil súdny poplatok
za konkurzné konanie podľa položky 5 písm. d) Prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov. Základom pre určenie poplatku bola suma výťažku zahrnutého do rozvrhu (1.2)
zaokrúhlená na celé eurá nadol a výsledný poplatok je takto určený vo výške 6 € ako 0,2 % z uvedeného základu.
K súpisovým položkám majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu boli na základe vyššie uvedeného sumárneho
prehľadu priradené pohľadávky proti podstate v celkovej výške 942,84 €, vrátane súdneho poplatku, paušálnej
odmeny predchádzajúceho správcu a odmeny správcu z výťažku.

1.3.1

Odmena správcu z výťažku

Odmena správcu z výťažku speňaženia je určená podľa pravidiel uvedených v § 13 a nasl. vyhlášky č. 665/2005
Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Správca určil odmenu zo
speňaženia hnuteľného majetku príslušným percentom v zmysle § 20 ods. 1 vyhlášky. Odmenu zo speňaženia
pohľadávok ich vymožením správca určil vo výške 5 % z výťažku v súlade s ust. § 17 ods. 2 vyhlášky.
Základom pre výpočet odmeny podľa označených zákonných ustanovení bola suma peňažných prostriedkov v
eurách priradená k jednotlivým súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty.
Odmena zo speňaženia spolu vo výške 367,23 € bola určená ako príslušné percento zo základu tvoreného
jednotlivými sumami získanými speňažením, zvýšená o DPH, nakoľko správca je platiteľom dane z pridanej
hodnoty.
Celková odmena z výťažku speňaženia všeobecnej podstaty tak je určená sumou 367,23 €.

1.4

Záver

Výťažok zahrnutý do konečného rozvrhu určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu
2.068,66 € a je určený ako kladný rozdiel celkového výťažku zo speňažovania majetku vo výške 3.011,50 € (1.2)
a celkovej sumy priradených pohľadávok proti podstate 942,84 € (1.3).

2.

Rozvrhová časť

Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov pripadá suma 2.069,59 € určená ako rozdiel výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu výťažku (1.2) a pohľadávok proti podstate (1.3), zvýšená o 0,94 € ako nerozvrhnutý zostatok
na účte v banke, ktorý vznikol v dôsledku zaokrúhľovania pri pomernom rozpočítaní pohľadávok proti podstate.
2.1

Nezabezpečené pohľadávky podľa § 95 ods. 1 ZKR

Suma na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok je nižšia ako celková suma zistených nezabezpečených
pohľadávok (8.090,86 €), preto správca v súlade s ust. § 95 ods. 1 ZKR určil, že každá zo zistených

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nezabezpečených pohľadávok bude uspokojená vo výške 25,58%. Výšku pomerného uspokojenia správca
stanovil ako podiel sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov a celkovej sumy zistených
nezabezpečených pohľadávok podľa § 95 ods. 1 ZKR.
Zistené pohľadávky jednotlivých nezabezpečených veriteľov sa uspokojujú nasledovne :
KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU
Por.č. Označenie nezabezpečeného veriteľa
1

Poštová banka, a.s.

2

Sociálna poisťovňa

3

Slovenská sporiteľňa, a.s.

4

Consumer Finance Holding, a.s.

5

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

6

Slovenská republika - Krajský súd v
Bratislave

7

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

8

RAMIRENT spol. s r.o.

9

Mesto Veľký Krtíš

IČO

Zistená suma
pohľadávky

Sídlo

31 340 Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
890
Bratislava
30 807 Ul. 29. augusta 8-10, 813 63
484
Bratislava
151 653 Tomášikova 48, Bratislava
35 923 Hlavné námestie 12, 060 01
130
Kežmarok
35 807
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
598
Záhradnícka 10, 813 66
215 759
Bratislava
35 942 Einsteinova 25, 851 01
436
Bratislava
17 321 Opletalova 65, 841 07
484 Bratislava
J.A. Komenského 3, 990 01
319 651
Veľký Krtíš

SPOLU:

2.2

Suma určená na
uspokojenie

197,99 €
1 041,18 €
1 947,51 €
2 163,38 €

50,64 €
266,33 €
498,16 €
553,38 €

- €

- €

60,00 €

15,35 €

474,18 €

121,29 €

2 133,62 €

545,77 €

73,00 €

18,67 €

8 090,86 €

2 069,59 €

Popreté pohľadávky

Správca v konkurze poprel pohľadávky nasledovných veriteľov :
por.č.
5.

veriteľ
POHOTOVOSŤ,
s.r.o.

IČO

sídlo/bytom

35 807 Pribinova 25, 811 09
598 Bratislava

celková prihlásená
suma
2 818,86 €

právny dôvod
(skrátený
opis)
Zmluva o úvere č. 614900791 zo
dňa 28.11.2011

zistená suma
pohľadávky
- €

Označený veriteľ nebol procesne úspešný v súdnom konaní o určenie popretej pohľadávky, preto sa na jeho
prihlásenú pohľadávku pre účely rozvrhu neprihliada.

2.3

Sumár

Správca v záujme kontroly správnosti a úplnosti rozdelenia disponibilného výťažku uvádza nasledovné sumárne
údaje :
Na bankovom účte sa ku dňu 25.03.2019 nachádza suma 2.445,79 €.
Uvedené peňažné prostriedky sa použijú na uspokojenie neuhradených pohľadávok proti podstate vo výške
376,20 € a na pomerné uspokojenie nezabezpečených veriteľov sumou 2.069,59 €.
Spolu budú takto bezo zvyšku rozvrhnuté všetky peňažné prostriedky, ktoré sa ku dňu 25.03.2019 nachádzajú na
bankovom účte.
Správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR zdvorilo žiada konkurzný súd o schválenie Návrhu konečného
rozvrhu.
V Banskej Bystrici dňa 25.03.2019
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……………………………………..
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
správca úpadcu Norbert Vlkolenský
Prílohy : Prílohou tohto rozvrhu je Zoznam pohľadávok proti podstate a Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.. Do uvedených príloh je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu.

K027448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skerešovo 84, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/304/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/304/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/304/2019 zo dňa 21.03.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jozef Botoš, nar. 13.12.1983, trvale bytom Skerešovo 84/ 982 62 Gemerská Ves 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
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/304/2019 - 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 27.03.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K027449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Mušuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.3.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK160/2019 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/160/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1334, správca dlžníka, Mária Mušuková, nar. 28.3.1966,
trvale bytom R. Jašíka 11, 960 01 Zvolen, vedenom na OS Banská Bystrica, sp. značka 2 OdK/ 160 / 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, 25.3.2019

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K027450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská cesta 3644/65, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1989
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/247/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/247/2019
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 úpadcu
Denisa Oláhová, nar. 28.04.1989, trvale bytom Majerská cesta 3644/65, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika oznamujeme, že bol na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.
5OdK/247/2019 zo dňa 20.03.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 61/2019 zo dňa 27.03.2019 vyhlásený
konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
trustee of bankrupt Denisa Oláhová, born 28.04.1989, res. Majerská cesta 3644/65, 974 01 Banská Bystrica,
Slovak Republic our duty is to inform you, that District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/247/2019 on the
20.03.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 61/2019 from 27.03.2019 proclaimed bankruptcy of
the bankrupt and simultaneously appointed our company 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In Banská Bystrica, 27.03.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., trustee

K027451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gálová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 19, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1974
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/875/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/875/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Erika
Gálová, Rimavské Janovce /183, 980 01 Rimavské Janovce, nar.: 09.02.1974 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Erika Gálová

K027452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská cesta 3644/65, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1989
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/247/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/247/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169, správca úpadcu Denisa Oláhová, nar. 28.04. 1989, trvale bytom Majerská
cesta 3644/65, 974 01 Banská Bystrica týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 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 je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR: „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 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.“
V Banskej Bystrici, dňa 27.03.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K027453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Mušuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.3.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK160/2019 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/160/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Mária Mušuková, nar.28.3.1966, trvale bytom R. Jašíka 11, 960 01
Zvolen, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/ 160 /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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K027454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Eremiášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1.mája 460, 976 40 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.8.1972
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29.augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/245/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s., S1604, správca dlžníka: Miroslava Eremiášová, nar. 09.08.1972, trvale bytom
Námestie 1.mája 460, 976 40 Valaská, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 09:00 hod do 12:00 hod
a od 13:00 hod do 16:00 hod v kancelárii správcu na ulici 29.augusta č. 31, 974 01 Banská Bystrica, po
predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese info@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K027455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Eremiášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1.mája 460, 976 40 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.8.1972
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29.augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/245/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/245/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 2OdK/245/2019 zo dňa 15.3.2019 bola spoločnosť ADVO
INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská Bystrica, ustanovená za správcu
majetku dlžníka: Miroslava Eremiášová, nar. 09.08.1972, trvale bytom Námestie 1.mája 460, 976 40 Valaská
(ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 60/2019, dňa 26.03.2019.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK91 1100 0000 0029 4106 6705,
vedený v peňažnom ústave Tatra 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
ADVO INSOLVENCY, k.s., správca

K027456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Eremiášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1.mája 460, 976 40 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.8.1972
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29.augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/245/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/245/2019
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: Miroslava Eremiášová, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Miroslava Eremiášová, born on 9th
09.08.1972, trvale bytom Námestie 1.mája 460, 976 40 Valaská, of August 1972, residing at Námestie 1.mája 460, 976 40 Valaská, Slovak
oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného republic hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica
súdu Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/245/2019 zo dňa 15.3.2019 declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 60/2019 zo dňa trustee of the bankrupt by its resolution No. 2OdK/245/2019 dated 15th of
26.03.2019 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli March 2019 and published in the Commercial bulletin No. 60/2019 dated
ustanovený za správcu úpadcu.
on 26th of March 2019.
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
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom assets, provided that the purpose to create such schedule was published
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed
28 ods. 3 ZKR).
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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 právo, application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 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,
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

481

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ sec. 8 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
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a The application´s basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d)
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 zverejnením publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
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 ako period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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).
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 únie in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K027457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Binder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1593/14A, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/122/2018 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/122/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 3. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Michal Binder, dátum narodenia 16.10.1992, trvale bytom na ulici Mierová 1593/14A, 969 01 Banská Štiavnica,
Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj
hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Nákladný príves značky PONGRATZ LPA 206 U, evidenčné číslo BS-321YA, VIN: U5GV06506X1005205,
rok výroby 2000
Stav opotrebovanosti: používaný nákladný príves
Súpisová hodnota: 200 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa 20.12.2018.
(Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o Predmet speňažovania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
číslo 20/2019 zo dňa 29.01.2019). Správca pre úplnosť uvádza, že mu nie je známa súčasná poloha Predmetu
speňažovania.

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu štrnásť (14)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 3. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/122/2018 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „41222018“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
K027458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bari Alojz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Dravce 91, 985 42 Veľké Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/782/2018 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/782/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311,
správca dlžníka: Alojz Bari, Veľké Dravce /91, 985 42 Veľké Dravce, nar.: 10.11.1958 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kohút, správca Alojz Bari
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K027459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jackuliak Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 425 / 60, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/346/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/346/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Jackuliak, nar. 19.4.1973, trvale bytom Rúbanisko II
425/60, 984 01 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom Dušan Jackuliak – BLACK JACK, s miestom
podnikania Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO: 17981506 oznamuje, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2
zákona č 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

V Hnúšti, dňa 27. marca 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K027460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Olšiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Breziny 101, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/280/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/280/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ján Olšiak, nar. 28. 07. 1976, trvale bytom Dolné Breziny 101,962 61 Dobrá Niva; pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Ján Olšiak, s miestom podnikania Dolné Breziny101, 962 61 Dobrá
Niva, IČO: 41 191 161, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k.
4OdK/280/2019 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 16:30 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť
u správcu na telefónnom čísle: 0908 941 647.
V Lučenci, dňa 27.03.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty
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K027461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Alexa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 7, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.5.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5 OdK/207/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5 OdK 207 /2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Vladimír Alexa, nar. 19.5.1988, trvale bytom Rimavské Brezovo 7, 980
54 Rimavské Brezovo, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 5OdK/ 207
/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 25.3.2019

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K027462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Olšiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Breziny 101, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/280/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/280/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec ako správca dlžníka: Ján Olšiak, nar.
28. 07. 1976, trvale bytom Dolné Breziny 101,962 61 Dobrá Niva; pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Ján Olšiak, s miestom podnikania Dolné Breziny101, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 41 191 161 v zmysle
§ 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
IBAN: SK26 3100 0000 0033 3018 1207, SWIFT: LUBASKBX vedený v Sberbank Slovensko, a. s., (teraz Prima
Banka, a. s.), VS: 6119241998.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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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.
V Lučenci, dňa 27.03.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K027463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Olšiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Breziny 101, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/280/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/280/2019
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 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžník Ján Olšiak, nar. 28. 07.
1976, trvale bytom Dolné Breziny 101,962 61 Dobrá Niva; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Ján Olšiak, s miestom podnikania Dolné Breziny101, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 41 191 161 (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.03.2019, sp. zn.
4OdK/280/2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 61/2019 zo dňa 27.03.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu úpadcu bola ustanovená Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec,
značka správcu: S1153 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Ján Olšiak, nar. 28. 07. 1976, trvale bytom Dolné Breziny 101,962 61 Dobrá Niva; pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Ján Olšiak, s miestom podnikania Dolné Breziny101, 962 61 Dobrá
Niva, IČO: 41 191 161, our duty is to inform you, that the District Court in Banská Bystrica zo dňa 19.03.2019, sp.
zn. 4OdK/280/2019, and promulgated in the Commercial bulletin No. 61/2019 from 27.03.2019 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Ladislav Kokavec, with its registered office at J.
Vargu 16, 984 01 Lučenec, manager's name: S1153 (as the trustee of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial 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).

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

487

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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 creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise 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, 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).
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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 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.
V Lučenci, dňa 27.03.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K027464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Alexa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 7, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.5.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5 OdK/207/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/207/2019
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, Vladimír Alexa, nar. 19.5.1988, trvale
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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bytom Rimavské Brezovo 7, 980 54 Rimavské Brezovo, korešpondenčná adresa: Jilemnického 365, 980 01
Hnúšťa, vedenom na OS Banská Bystrica, sp. značka 5 OdK/207/ 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, 25.3.2019

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K027465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haličská 2018/4A, 985 56 Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1981
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/299/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/299/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01, Banská Bystrica správca konkurznej podstaty
dlžníka Jana Kováčová, nar. 02.08.1981, trvale bytom Haličská 218/4A, 985 56 Tomášovce, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadať do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín
v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo na tel. č.: 0948 828 233, alebo emailom: office@advisorsks.sk

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haličská 218/4A, 985 56 Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1981
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/299/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/299/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Jana Kováčová, nar. 02.08.1981, trvale bytom Haličská 218/4A, 985 56 Tomášovce, č. k.
5OdK/299/2019 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 finančnom ústave UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006.Kaucia sa skladá 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 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp.zn.: 5OdK/299/2019 – 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.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K027467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorepa 572/45, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/291/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/291/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie na adrese ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Oľga Oláhová, nar. 08. 04. 1981, trvale bytom Chorepa 572/45, 985 05 Kokava nad
Rimavicou, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/291/2019,
týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke:
Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 2670 3845
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Jozef Žitník, PhD.
Správca

K027468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorepa 572/45, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/291/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/291/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Oľga Oláhová, nar. 08. 04. 1981, trvale bytom
Chorepa 572/45, 985 05 Kokava nad Rimavicou, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul.Prof.Sáru 44,
974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok-piatok v čase od 9.00 hod. do 15.30 hod.
Žiadosti do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
čísle telefónu:048/4126010.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K027469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorepa 572/45, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1981
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/291/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/291/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text: V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Oľga Oláhová, nar.
08. 04. 1981, trvale bytom Chorepa 572/45, 985 05 Kokava nad Rimavicou (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/291/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa 27.03.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing. Jozef Žitník, PhD.,
so sídlom ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Oľga Oláhová, born 08. 04. 1981, Chorepa 572/45, 985 05 Kokava nad Rimavicou (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica
(District Court), No. 4OdK/291/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution
of the District Court was published in Business Journal number 61/2019 on 27.03.2019 . The bankruptcy
procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act
(hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee
to the address: Ing. Jozef Žitník, PhD., ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
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The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca (trustee)

K027470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 223, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/914/2018 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/914/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Kristína Oláhová, nar. 12.04.1974, bytom Šíd 223, 986 01 Fiľakovo týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného pod sp. zn. 4OdK/914/2018, že v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO:
24785199
Celková prihlásená suma: 189,12 €
JUDr. Mário Keleti, správca

K027471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytník 63, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1972
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/577/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/577/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Gabriel Horváth, nar. 12. 02. 1972, trvale bytom Rakytník 63, 980 21 Bátka 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“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, 27.03.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K027472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Július Gibaľa, nar. 29.10.1952; Ing. Július
Gibaľa JUGI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájiky - Maky 5, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 181 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/124/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/124/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, značka správcu: S1646, ako správkyňa
konkurznej podstaty dlžníka:

Ing. Július Gibaľa, nar. 29.10.1952, Hájiky - Maky 5, 987 01 Poltár,
obchodné meno: Ing. Július Gibaľa JUGI, s miestom podnikania Nová 567, 987 01 Poltár, IČO: 14 181 916

(ďalej len „Dlžník“),

v konkurznom konaní vedenom na OS BB pod sp. zn. 2OdK/124/2017, v súlade s ust. § 167n ods. 1, druhá veta,
v spojení s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vyhlasuje týmto:

1. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku,

ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č.
178/2017 zo dňa 19.09.2017, a to:

Hodnota
Deň
zapisovaného
Výmera
Dôvod zapísania
Druh
Katastrálne Číslo listu Číslo Spoluvlastnícky zapísania
majetku
Číslo
pozemku Štát, obec
majetku
do
pozemku
územie
vlastníctva parcely podiel
majetku
určená
v m²
súpisu
do súpisu
odhadom
správcu
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Zastavané
plochy a 148
nádvoria

Slovenská
republika, Lučenec
Lučenec

9448

5898/
71

1/1

6.9.2017

2

Zastavané
plochy a 246
nádvoria

Slovenská
republika, Poltár
Poltár

466

922

1/24

6.9.2017

3

Zastavané
plochy a 431
nádvoria

Slovenská
republika, Poltár
Poltár

466

922/ 1

1/24

6.9.2017

Zastavané
plochy a 348
nádvoria
Zastavané
plochy a 572
nádvoria
Zastavané
plochy a 135
nádvoria

Slovenská
republika, Poltár
Poltár
Slovenská
republika, Poltár
Poltár
Slovenská
republika, Poltár
Poltár

1491

2952/ 3 1/6

6.9.2017

1491

2952/ 6 1/6

6.9.2017

1491

3002

6.9.2017

4

5

8

1/6

Deň vydania: 01.04.2019
LV č. 9448, k. ú.
Lučenec, KÚPNA
ZMLUVA
Č.V 1 480,00 €
2935/05
Z
24.1.2006-118/06
LV
č.
466,
Rozhodnutie
Správy
katastra
Poltár
č.
60761/2007 zo dňa 70,00 €
11.7.2007
v.z.121/2008, PKV
211 D 3744/92 vz
135/93
LV
č.
466,
Rozhodnutie
Správy
katastra
Poltár
č.
60761/2007 zo dňa 130,00 €
11.7.2007
v.z.121/2008, PKV
211 D 3744/92 vz
135/93
LV č. 1491, D
3744/92
z 400,00 €
19.8.1983 - 135/93
LV č. 1491, D
3744/92
z 660,00 €
19.8.1983 - 135/93
LV č. 1491, D
3744/92
z 160,00 €
19.8.1983 - 135/93

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľnosť“).

Predmetom verejného ponukového konania je predaj Súboru majetku Dlžníka, ktorý obsahuje vyššie
uvedené súpisové zložky majetku.

I.

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správkyňa telefonicky, na tel. čísle:
+421 904 320 100 alebo emailom na adrese: natalia.milanova@gmail.com

II. Nehnuteľnosti sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.

III. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správkyne na adresu: Mgr. Natália Miľanová,
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 2OdK/124/2017 NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 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.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správkyne, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správkyne najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

497

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu riadne v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správkyne.

Účtom správkyne pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, č. ú. IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa
uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „212420171“.

IV. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor Nehnuteľností. V prípade predloženia
viacerých ponúk toho istého záujemcu, správkyňa prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do
kancelárie ako posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej ods. III. do 15:00 hod.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú
podmienkam verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom
vestníku SR.

V. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:

a. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
b. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného
zákonného registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
c. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
d. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
e. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
f. Podpis záujemcu.

VI. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v ods. V.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorej Nehnuteľnosti / niektorých Nehnuteľností samostatne a nie súboru Nehnuteľností ako celku);
neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správkyne riadne a včas, je správkyňa oprávnená vyradiť z
vyhodnotenia.

VII. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správkyňou, a to v lehote 15 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správkyne.

VIII.Správkyňa spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

IX. Víťaza ponukového konania správkyňa vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní
odo dňa vyhodnotenia ponukového konania, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude
nachádzať v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené so zápisom
zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

X. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

XI. Správkyňa si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

XII. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na
záujemcom označený účet.

XIII.Správkyňa upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, pričom súčasne tiež upozorňuje
záujemcov, že v zmysle ust. § 167k ZKR, ak oprávnená osoba (§ 167r) so súhlasom dlžníka poskytne do
konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku,
zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu.

Vo Zvolene dňa 27.03.2019

Mgr. Natália Miľanová, správkyňa

K027473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Július Gibaľa, nar. 29.10.1952; Ing. Július
Gibaľa JUGI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájiky - Maky 5, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 181 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/124/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/124/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, značka správcu: S1646, ako správkyňa
konkurznej podstaty dlžníka:

Ing. Július Gibaľa, nar. 29.10.1952, Hájiky - Maky 5, 987 01 Poltár,
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obchodné meno: Ing. Július Gibaľa JUGI, s miestom podnikania Nová 567, 987 01 Poltár, IČO: 14 181 916

(ďalej len „Dlžník“),

v konkurznom konaní vedenom na OS BB pod sp. zn. 2OdK/124/2017, v súlade s ust. § 167n ods. 1, druhá veta,
v spojení s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vyhlasuje týmto:

1. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku,

ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č.
178/2017 zo dňa 19.09.2017, a to:

Deň
Výmera
zapísania
Druh
Katastrálne Číslo listu Číslo Spoluvlastnícky
Číslo
pozemku Štát, obec
majetku
pozemku
územie
vlastníctva parcely podiel
v m²
do
súpisu
6

Trvalé
trávne
porasty

1919

Slovenská
republika, Poltár
Poltár

1491

3000

1/6

6.9.2017

7

Trvalé
trávne
porasty

1174

Slovenská
republika, Poltár
Poltár

1491

3001/ 1 1/6

6.9.2017

9

Orná
pôda

237

Slovenská
republika, Poltár
Poltár

2340

859

1/6

6.9.2017

10

Trvalé
trávne
porasty

17007

Slovenská
republika, Poltár
Poltár

2340

923/ 1

1/6

6.9.2017

11

Orná
pôda

22274

Slovenská
republika, Poltár
Poltár

2340

923/ 2

1/6

6.9.2017

Slovenská

Dôvod
zapísania
majetku
súpisu

Hodnota
zapisovaného
do majetku
určená
odhadom správcu

LV č. 1491, D
3744/92
z
19.8.1983
- 30,00 €
135/93
LV č. 1491, D
3744/92
z
19.8.1983
- 20,00 €
135/93
LV č. 2340, D
3744/92
Z
19.8.93-135/93,
Rozhodnutie
Správy katastra
10,00 €
Poltár č. 60761/2007 zo dňa
11.7.2007
v.z.121/2008
LV č. 2340, D
3744/92
Z
19.8.93-135/93,
Rozhodnutie
Správy katastra
290,00 €
Poltár č. 60761/2007 zo dňa
11.7.2007
v.z.121/2008
LV č. 2340, D
3744/92
Z
19.8.93-135/93,
Rozhodnutie
Správy katastra
740,00 €
Poltár č. 60761/2007 zo dňa
11.7.2007
v.z.121/2008
LV č. 2340, D
3744/92
Z
19.8.93-135/93,
Rozhodnutie
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12

Záhrady

732

13

Orná
pôda

56396

republika, Poltár
Poltár

Slovenská
republika, Poltár
Poltár

Konkurzy a reštrukturalizácie
2340

923/ 3

1/6

6.9.2017

3057

932/ 5

1/6

6.9.2017

Deň vydania: 01.04.2019
Správy katastra
490,00 €
Poltár č. 60761/2007 zo dňa
11.7.2007
v.z.121/2008
LV č. 3057, D
3744/92
Z
19.8.93-135/93,
Rozhodnutie
Správy katastra 1 900,00 €
Poltár č. 60761/2007 zo dňa
11.7.2007
v.z.121/2008

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľnosť“).

Predmetom verejného ponukového konania je predaj Súboru majetku Dlžníka, ktorý obsahuje vyššie
uvedené súpisové zložky majetku.

I.

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správkyňa telefonicky, na tel. čísle:
+421 904 320 100 alebo emailom na adrese: natalia.milanova@gmail.com

II. Nehnuteľnosti sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.

III. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správkyne na adresu: Mgr. Natália Miľanová,
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 2OdK/124/2017 NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 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.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správkyne, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správkyne najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu riadne v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správkyne.

Účtom správkyne pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, č. ú. IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa
uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „212420172“.

IV. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor Nehnuteľností. V prípade predloženia
viacerých ponúk toho istého záujemcu, správkyňa prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie ako posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej ods. III. do 15:00 hod.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú
podmienkam verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom
vestníku SR.

V. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:

a. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
b. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného
zákonného registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
c. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
d. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
e. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
f. Podpis záujemcu.

VI. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v ods. V.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorej Nehnuteľnosti / niektorých Nehnuteľností samostatne a nie súboru Nehnuteľností ako celku);
neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správkyne riadne a včas, je správkyňa oprávnená vyradiť z
vyhodnotenia.

VII. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správkyňou, a to v lehote 15 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správkyne.

VIII.Správkyňa spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

IX. Víťaza ponukového konania správkyňa vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní
odo dňa vyhodnotenia ponukového konania, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude
nachádzať v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené so zápisom
zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

X. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

XI. Správkyňa si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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XII. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na
záujemcom označený účet.

XIII.Správkyňa upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, pričom súčasne tiež upozorňuje
záujemcov, že v zmysle ust. § 167k ZKR, ak oprávnená osoba (§ 167r) so súhlasom dlžníka poskytne do
konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku,
zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu.

Vo Zvolene dňa 27.03.2019

Mgr. Natália Miľanová, správkyňa

K027474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kakarová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 14/14, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/92/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/92/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1/
Typ súpisnej položky majetku: pohľadávka z účtu v banke
Popis: pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: SK40 7500 0000 0040 2520 3670 v sume 500,- € - preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
v konaní o oddlžení.
Súpisová hodnota majetku: 500,- €.

Mgr. Robert Antal
správca

K027475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alfréd Kökény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 223, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1953
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/294/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/294/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Alfréd Kökény, nar. 05.11.1953, trvale bytom Školská
223, 981 01 Hnúšťa oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadnuť do spisu je možné v
kancelárii správcu v Kapitulskej ulici č. 12 v Banskej Bystrici každý pracovný deň v úradných hodinách od 9,00
hod do 15,00 hod.
V banskej Bystrici, dňa 27.03.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K027476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alfréd Kökény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 223, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/294/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/294/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty úpadcu Alfréd Kökény, nar. 05.11.1953, trvale bytom
Školská 223, 981 01 Hnúšťa, oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie:

SK95 0200 0000 0019 6393 7255

BIC: SUBASKBX

Vedený vo: Všeobecnej úverovej banke, a.s., pobočka Banská Bystrica
Poučenie: Na bankový účet správcu sa zloží kaucia vo výške 350 ,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. 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.
V Banskej Bystrici dňa 27.03.2019
Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty

K027477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatošová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 97, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/257/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/257/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Anna Lakatošová, nar. 08. 06. 1960,
trvale bytom Pavlovce 97, 980 01 Rimavské Janovce, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení(ďalej „ZKR“), zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN:
SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X.

V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9,
11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

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

K027478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alfréd Kökény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 223, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
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Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/294/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/294/2019
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 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.
1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Alfréd Kökény, nar.
05.11.1953, trvale bytom Školská 223, 981 01 Hnúšťa , (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/294/2019 zo dňa 20.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste
of the Alfréd Kökény, born on 05.11.1953, residence at Školská 223, 981 01 Hnúšťa (hereinafter only ,,the
Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/294/2019
dated 20.03.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.03.2019. Dňom
28.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 27.03.2019. Bankruptcy was declared on
28.03.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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 by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

506

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings.
If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court
declines the request on restructuralization by a resolution (§ 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 – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská 12, 974 01
Banská Bystrica, 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 Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 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 counterpart to the trustee – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská
12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, 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 - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2
BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 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. 3 ZKR).
4. 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
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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 (§ 28 ods. 4 ZKR).
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5. 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).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment
of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the conditional claim (§ 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 the
termination 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
other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing
the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA).
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).
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9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after
satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
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 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).
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).
12. 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).
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
the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29
sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
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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
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).
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
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).
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 the nonmonetary 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 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).
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,
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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
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).
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 an
application, 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. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide,
if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their
impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the
objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and
when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does
not 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 Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.
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V Banskej Bystrici dňa 27.03.2019
In Banská Bystrica, on 27/03/ 2019
Ing. Peter Medveď, správca / trustee of the bankrupt

K027479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatošová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 97, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/257/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/257/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Anna Lakatošová, nar. 08. 06. 1960,
trvale bytom Pavlovce 97, 980 01 Rimavské Janovce, týmto oznamujeme, že účastníci konania môžu do
správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp.zn. 5OdK/257/2019 S1719 nahliadať v kancelárii správcu
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30
do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Správcu je možné kontaktovať
na tel. č. + 421 905 596 644 alebo prostredníctvom e-mailu na zvolen@gbkr.sk. Samotné nahliadanie bude
možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K027480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatošová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 97, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/257/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/257/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Anna Lakatošová, nar. 08. 06. 1960, trvale bytom Pavlovce 97, 980 01 Rimavské Janovce (ďalej len
„Dlžník“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/257/2019 zo dňa
20.03.2019 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovenská
republika.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor: Anna Lakatošová, nar. 08. 06. 1960, trvale bytom Pavlovce 97, 980 01 Rimavské
Janovce, (hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica, proc. no: 5OdK/257/2019 dated as of March 20, 2019 the bankruptcy procedure was declared on the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

512

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Debtor’s estate and the trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. residency of the office at
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovak republic, mark of trustee S1719 was appointed.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 28.03.2019.
The bankruptcy proceedings came into effect on 28th March 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
According to theAct No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and RecoveryAct (hereinafteronly "the BRA")
thecreditorsofthedebtorhave
to
lodgetheirclaims
in
theperiodof
45
daysbeginningwiththedeclarationofthebankruptcyprocedure in onecounterpart to thetrustee´soffice and one to
thecourt.
Theapplicationmustbelodged
on
theprescribedform.
Theapplicationofclaim
has
to
provideinformationaboutthename, surname and theaddressofthefirm and theseatofthecreditor and ofthedebtor,
thelegalcauseoftheclaim, rankingofthesatisfactionoftheclaimfromthedebtor'sestate and theamountoftheprincipal
and theinterests, thelegalcauseoftheinterests; theapplicationofclaim has to bedated and signed.
Creditorswhoseclaimsdepend on thefulfillmentofcertainconditionslodgetheirclaims in thesameway. Theyalso state
in theregistrationformthecondition on whichtheclaimisdependent. Creditorswithclaimssecuredwithsecuritiesalsofill
in theregistrationformwhich has to provideinformationabouttheobject to whichthesecurityistied. Theclaim has to
belodged in currencynamedas EUR. Documentsprovingtheinformationprovided in theapplicationofclaimhave to
beenclosed to theapplicationofclaim. A creditorwhoistheaccounting entity in theapplicationforminclude a
statementindicatingwhether a claimisrecorded in theaccountsoftheextent or thereasonswhytheclaimdoesnot in
theaccountbooks. In casethecreditordoesnothave a seat or anaddress or a branchoffice in the Slovak Republic a
representativewithanaddress or a seat in the Slovak Republic has to bestated. In case a nonfinancialclaimislodged, an expert opinionstatingthevalueoftheclaim has to beadded. Theformcanbefound on
thewebsitewww.justice.gov.sk.
Whenlodgingtheirclaimsthecreditorshavingthehabitualresidence,
domicile
or
registeredoffice in another EU Member State thanthe Slovak republicmustproceedaccordingtheRegulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Anyapplicationofclaimthatwillnotfulfilltherequirementsstated
by
thelaw
or
willbenotsignedwillnotbeconsideredasclaims.
Theapplicationreceivedaftertheregularlodgingperiodistakenintoaccount,
butthecreditorcannotexercisethevotingrights
and
otherrightsrelated
to
lodgedclaim.
Notlodgedsecurityrightsbecomeextinctaftertheapplicationperiodelapses.
Thetrusteedoesnothavetheduty
to
notifythecreditor
to
amend
or
to
correcttheincorrect
or
theincompletelodgmentofclaim.
Applicationformmaybecorrected or amendedonly by replacingtheoriginalapplicationform by a new applicationform.

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

513

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Thispublicationrefers
to
creditors,
whoseplaceofresidence
othermemberstatesoftheEuropeanUnionthan in the Slovak Republic.

or

registeredseatis

in

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

K027481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 260/8, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1982
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/251/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/251/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 5OdK/251/2019 zo dňa 20.03.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku 61/2019 vydanom dňa 27.03.2019 pod č. K025932, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Jozef Oláh, nar. 05.06.1982, trvale bytom Stredná 260/8, 976 45 Hronec a súčasne bola do funkcie
správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica,
značka správcu S1704.
Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn. 5OdK/251/2019 S1704 je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica a to v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08.00 do 14.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo
emailom na kancelaria@krivankon.eu.
V Bratislave, dňa 27.03.2019
KRIVANKON k.s.
Správca S 1704

K027482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bálintová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 768/8, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1234/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1234/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola 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
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Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Valéria Bálintová, nar. 30.04.1967, trvale bytom:
Venevská 768/8, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Valéria Bálintová,
s miestom podnikania: Venevská 768/8, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 43 213 979 (Uznesenie, sp. zn.:
4OdK/1234/2018 zo dňa 02.01.2019, OV č. 5/2019 z 08.01.2019) vyhlásil dňa 14.03.2019 v OV č. 52/2019 I. kolo
ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 46/2019 dňa 06.03.2019.
okres
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš

obec:
Koláre
Koláre
Koláre
Koláre

k.ú.
Koláre
Koláre
Koláre
Koláre

LV
236
236
237
237

register
E
E
E
E

druh pozemku
TTP
TTP
Orná pôda
Orná pôda

parcelné č.
383
384
439/15
439/15

výmera
2691
2682
4338
4338

podiel
1/6
1/6
1/2
2/24

hodnota
37,50 €
37,37 €
850,25 €
141,71 €
1066,83€

dátum zápisu
1.3.2019
1.3.2019
1.3.2019
1.3.2019

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

Hodnota predmetného majetku bola správcom stanovená na sumu 1 066,83 Eur.

Vyššie uvedený majetok sa speňažoval ako súbor.

Dňa 25.03.2019 uplynula lehota na predkladanie ponúk na odkúpenie majetku dlžníka.

Správca konkurznej podstaty dňa 26.03.2019 otvoril obálku s nasledovnou ponukou:

Ponuka č. 1
Dátum doručenia ponuky:
Záujemca:

22.03.2019 – doručená v lehote
Slovak Estate, s.r.o.
So sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO:50 050 907, DIČ: 2120166785

predmet ponuky:
navrhovaná kúpna cena:
záujemca k ponuke priložil:

vyššie špecifikované nehnuteľnosti
377,96,-Eur
1x plná moc, 1x potvrdenie o platbe na účte, 1x výpis z obchodného registra

Ponuka č. 2
Dátum doručenia ponuky:

25.03.2019 – doručená v lehote

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Kamila Kollárová
trvale bytom: Volgogradská 92, 080 01 Prešov

predmet ponuky:
navrhovaná kúpna cena:
záujemca k ponuke priložil:

vyššie špecifikované nehnuteľnosti
359,89,-Eur
1x potvrdenie o platbe na účte, súhlas so spracovaním osobných údajov

Vzhľadom k tomu, že do kancelárie správcu boli doručené dve ponuky na odkúpenie vyššie špecifikovaného
nehnuteľného majetku, pričom ponuka č. 1 je ponukovou víťaznou, správca konkurznej podstaty vyhodnocuje I.
kolo ponukového konania za kolo úspešné a zároveň pristupuje k odoslaniu výzvy na uzatvorenie kúpnej zmluvy
s úspešným záujemcom.

POUČENIE:

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

V Banskej Bystrici, dňa 27.03.2019

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K027483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 260/8, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1982
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/251/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/251/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

KRIVANKON k.s., správca S1704, so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, správca Jozef
Oláh, nar. 05.06.1982, trvale bytom Stredná 260/8, 976 45 Hronec v súlade s nariadením Rady /ES/ č.
1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, č. k.: 5OdK/251/2019 zo dňa 20.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
KRIVANKON k.s., the bankrupt trustee S1704, seated on Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, as the
bankrupt trustee of Jozef Oláh, born on the 05th of June 1982, living on Stredná 260/8, 976 45 Hronec
(hereinafter only “the Bankrupt“), has according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000 the duty to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
5OdK/251/2019 dated on 20th of March 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.03.2019.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on the 27th of March 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). 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).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. 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).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - KRIVANKON k.s., Rudohorská 33, 974 11 Banská
Bystrica, 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 Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - KRIVANKON k.s., Rudohorská 33, 974 11
Banská Bystrica, Slovak Republic, 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 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 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. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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 (§ 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).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the
conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 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).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
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).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
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taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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 the fixtures shall be divided
in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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).
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).
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).
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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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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).
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).
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).
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).
19. 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).
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.
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality.
The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias
must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania 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.
V Bratislave dňa 27.03.2019
In Bratislava, on 27th of March 2019
KRIVANKON k.s., správca
KRIVANKON k.s., trustee of the bankrupt
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K027484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Palková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica maršála Malinovského 2141/52, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/306/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/306/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen správca úpadcu: Kristína
Palková, nar. 03.12.1948, bytom Ulica maršála Malinovského 2141/5, 984 01 Lučenec oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Nám. SNP 27, 960 01
Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.: +421 45 54 10 751
Kontakt: e-mail: office@akdlhopolec.sk

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K027485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Palková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica maršála Malinovského 2141/52, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/306/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/306/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 v konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th
May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu Kristína Palková, nar.
03.12.1948, bytom Ulica maršála Malinovského 2141/5, 984 01 Lučenec (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/306/2019 zo dňa 21.03.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the bankrupt: kristína Palková, date of birth 03.12.1948, place of domicil Ulica maršála
Malinovského 2141/5, 984 01 Lučenec, Slovak Republic (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No. 4OdK/306/2019 dated 21st
od March 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.

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

521

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 28.03.2019 zverejnením v OV č. 61/2019 dňa 27.03.2019 pod
značkou K025920.
The bankruptcy was declared on 28th of March 2019 publication in Commercial Bulletin 61/2019 on 27th of
March 2019 brand K025920.
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 which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by
application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already
fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the
secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the
debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Ivan Dlhopolec, správca, Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: JUDr. Ivan Dlhopolec, trustee, with
residence at Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovak Republic.
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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. 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. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
popis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková
suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a 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).
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The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca/truste
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K027486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Marián Rybár, obchodné meno: Marián Rybár, s
miestom podnikania Trieda Hradca Králové 3997/1
974 04 Banská Bystrica IČO: 34990151
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 3997/1, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/ 281 /2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/281/2019
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, Marián Rybár, nar. 14.12.1970, trvale
bytom Trieda Hradca Králové, 3997/1, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno Marián Rybár, s miestom
podnikania trieda Hradca Králové 3997/1 974 04 Banská Bystrica, IČO: 34 990 151, vedenom na OS Banská
Bystrica, sp. značka 4 OdK/ 281/ 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, 27.3.2019

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K027487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Marián Rybár, obchodné meno: Marián Rybár, s
miestom podnikania Trieda Hradca Králové 3997/1
974 04 Banská Bystrica IČO: 34990151
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 3997/1, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/ 281 /2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/281/2019
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4OdK/281/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

v
JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Marián Rybár, nar. 14.12.1970, trvale bytom Trieda Hradca Králové
3997/1, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Marián Rybár, s miestom podnikania Trieda Hradca Králové
3997/1, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 34 990 151, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica, č. k. 4OdK/ 281 /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 27.3.2019

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K027488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Lakatošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 97, 980 01 Pavlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/615/2018 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/615/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/615/2018 zo dňa 06.07.2018, IČS: 6118296008,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 135/2018 dňa 16.07.2018, pod K050349, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Alžbeta Lakatošová, nar. 22.04.1990, trvale bytom Pavlovce 97, 980 01 Rimavské Janovce a za
správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13,960 01 Zvolen, zn.
S1647.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „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 sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správa konkurznej podstaty týmto oznamuje, že splnil rozvrh výťažku.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka Alžbeta Lakatošová, nar. 22.04.1990, trvale bytom Pavlovce 97, 980 01 Rimavské Janovce sa
končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K027489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števove Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Málinec 351, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2013 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Števove, nar. 31.12.1979, bytom 985 26
Málinec č. 351, týmto oznamuje zmenu súpisovej hodnoty majetku zapísaného do všeobecnej podstaty
a zmenu spoluvlastníckeho podielu úpadcu (pôvodný súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV
č. 38/2019 zo dňa 22.02.2019):
Pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Málinec, obec Málinec, okres Poltár:
LV č. Katastrálne územie

Parc. číslo Výmera v m2

Druh pozemku

1 528 Málinec

324

Záhrady

976

Podiel

Register

143/1200 parcely registra "C"

Súpisová hodnota v EUR
541,99 €

Zmena súpisovej hodnoty majetku vykonaná na základe Znaleckého posudku č. 29/2019 zo dňa 16.03.2019,
vypracovaný znalcom v odbore: Stavebníctvo; Pozemné stavby; Odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Jánom
Kubaliakom.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K027490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrus Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Hony 62, 985 42 Nové Hony
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/301/2017 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/301/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstaty:

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Ján Petrus, nar.: 21.12.1984, trvale bytom: Nové
Hony 62, 985 42 Veľké Dravce (sp.zn.: 4OdK/301/2017 zo dňa 05.10.2017, zverejnené v OV č.197/2017 zo dňa
16.10.2017), týmto aktualizuje súpis majetku dlžníka čo do výšky súpisovej hodnoty:

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 245/2017 zo dňa 27.12.2017.
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Krtíš
Veľký
Krtíš
Veľký
Krtíš
Veľký
Krtíš
Veľký
Krtíš
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obec:

k.ú.

LV register druh pozemku

parcelné
č.

výmera podiel hodnota

dátum
zápisu

Brusník

Brusník

238 E

TTP

101/ 1

2550

1/32

3,10 €

18.12.2017

Brusník

Brusník

268 E

TTP

144/ 1

1518

1/32

1,84 €

18.12.2017

Brusník

Brusník

268 E

TTP

167/ 1

1500

1.32

1,83 €

18.12.2017

Brusník

Brusník

432 E

TTP

1246/ 1

302

3/32

1,10 €

18.12.2017

Senné

Senné

412 E

TTP

1070

1428

1/8

8,20 €

18.12.2017

Suché
Brezovo
Suché
Brezovo
Suché
Brezovo
Suché
Brezovo

Suché
Brezovo
Suché
Brezovo
Suché
Brezovo
Suché
Brezovo

125 E

TTP

444

58122

3/1692 5,20 €

18.12.2017

125 E

TTP

449

7060

3/1692 0,60 €

18.12.2017

125 E

Zast.
nadv.

451

345

3/1692 0,80 €

18.12.2017

125 E

Záhrady

452

1676

3/1692 3,92 €

18.12.2017

125 E

TPP

453

12869

3/1692 1,14 €

18.12.2017

200 E

TPP

445

255420 9/3384 34,20 €

18.12.2017

201 E

TTP

481

656204 9/3384 87,95 €

18.12.2017

245 E

TTP

443

14663

18.12.2017

245 E

Lesné pozemky

446

264120 3/1692 234,15 € 18.12.2017

245 E

TTP

447

12240

3/1692 1,10 €

18.12.2017

245 E

TTP

448

6190

3/1692 0,55 €

18.12.2017

245 E

TTP

450

11420

3/1692 1,02 €

18.12.2017

245 E

TTP

454

20601

3/1692 1,84 €

18.12.2017

245 E

Ostané plochy

455

392

3/1692 0,91 €

18.12.2017

245 E

Orná pôda

491

2971

3/1692 0,65 €

18.12.2017

60

79

1/16

6,50 €

18.12.2017

62

136

1/16

11,22 €

18.12.2017

64

70

1/16

5,80 €

18.12.2017

61

111

1/8

18,30 €

18.12.2017

63

117

1/8

19,30 €

18.12.2017

67

427

1/8

70,45 €

18.12.2017
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Suché
Brezovo

Veľký Lom

Veľký Lom

51 C

Veľký Lom

Veľký Lom

51 C

Veľký Lom

Veľký Lom

51 C

Veľký Lom

Veľký Lom

70 C

Veľký Lom

Veľký Lom

70 C

Veľký Lom

Veľký Lom

70 C

plochy

Zast.
plochy
nadv.
Zast.
plochy
nadv. 62
Zast.
plochy
nadv.
Zast.
plochy
nadv.
Zast.
plochy
nadv.
Záhrady

a

a
a
a
a
a

3/1692 1,30 €

dôvod zápisu
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
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Krtíš
Veľký

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Veľký Lom

Veľký Lom

70 C

Záhrady

363

826

1/8

136,30

Veľký Lom

Veľký Lom

70 C

Záhrady

608

1214

1/8

200,30 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

70 C

Záhrady

663

294

1/8

48,50 €

Veľký Lom

Veľký Lom

206 C

TTP

4037/ 1

36902

3/4968 0,8

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

206 C

4039

1317

3/4968 1,04 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

206 C

4043

4872

3/4968 3,9

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

206 C

4037/1

36902

9/9936 1,20 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

206 C

4039

1317

9/9936 1,57 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

206 C

4043

4872

9/9936 5,80 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4047

6843

3/4968 0,15

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4050

27844

3/4968 0,62 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4051

3117

3/4968 0,06 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4047

6843

9/9936 0,23 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4050

27844

9/9936 0,93 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4051

3117

9/9936 0,10 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

225 E

TTP

4057

49013

9/9936 1,10 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

225 E

TTP

4059

59542

9/9936 1,30 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

225 E

TTP

4057

49013

3/4968 1,64 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

225 E

TTP

4059

59542

3/4968 2,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

746

6368

1/8

113,35 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

800

969

1/8

4,50 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

853

3167

1/8

56,30 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

950

13859

1/8

246,60 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

983

2410

1/8

43,00 €

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

1374

7089

1/8

126,20 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

1412

6605

1/8

117,50 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

1453

2616

1/8

46,50 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

1545

1030

1/8

18,30 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

1877

437

1/8

2,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

1899

513

1/8

2,38 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

1929

22

1/8

0,10 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

1955

1382

1/8

6,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2063

2648

1/8

47,13 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2202

15981

1/8

284,50 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2289

2544

1/8

45,30 €

Zast.
nadv.
Zast.
nadv.

plochy

a

plochy

a

TTP
Zast.
nadv.
Zast.
nadv.

plochy

a

plochy

a

18.12.2017

18.12.2017

18.12.2017

18.12.2017

§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2289

2544

1/8

45,30 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2409

1070

1/8

19,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2455

4022

1/8

71,60 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2464

3532

1/8

62,80 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

2522

600

1/8

2,78 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2813

2889

1/8

51,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

2814

858

1/8

4,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2863

918

1/8

16,30 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2912

2251

1/8

40,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

2913

1765

1/8

8,18 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

3105

7071

1/8

125,80 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

3106

3821

1/8

17,70 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

3159

3002

1/8

53,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

3183

1197

1/8

5,55 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

3287

5529

1/8

98,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

3331

2248

1/8

40,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

3566

1537

1/8

27,35 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

4026

6955

1/8

123,80 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

4028

4276

1/8

76,11 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

4029

2313

1/8

10,70 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

227 E

TTP

1429

7488

1/16

17,36 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

227 E

TTP

2791

1418

1/16

3,29 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

227 E

TTP

2815

321

1/16

0,70 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4038

16414

3/4968 0,36 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4040

13721

3/4968 0,30 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4041

186097 3/4968 4,17 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4038

16414

9/9936 0,55 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4040

13721

9/9936 0,46 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4041

186097 9/9936 6,25 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

502 E

Lesné pozemky

4048

6586

3/4968 1,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

502 E

Lesné pozemky

4055

94045

3/4968 42,60 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

502 E

Lesné pozemky

4048

6586

9/9936 3,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

502 E

Lesné pozemky

4055

94045

9/9936 42,60 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

503 E

TTP

4049

176454 9/9936 6,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

503 E

TTP

4056

2538

18.12.2017

9/9936 0,10 €

ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
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§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
ZKR
§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
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ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Veľký Lom

Veľký Lom

503 E

TTP

4049

176454 3/4968 4,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

503 E

TTP

4056

2538

3/4968 0,05 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

504 E

Lesné pozemky

4060

42308

9/9936 19,16 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

504 E

Lesné pozemky

4060

42308

3/4968 12,80 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

510 E

Lesné pozemky

4053

32440

9/9936 14,70 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

510 E

Lesné pozemky

4053

32440

3/4968 9,80 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

511 E

Lesné pozemky

4058

276439 9/9936 125,20 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

511 E

Lesné pozemky

4058

276439 3/4968 83,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

517 E

TTP

4061

2893

3/4968 0,06 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

517 E

TTP

4061

2893

9/9936 0,09 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

518 E

Ostané plochy

4036

1046

3/4968 0,80 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

518 E

Ostané plochy

4036

1046

9/9936 0,09 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

519 E

OP

4045

196977 3/4968 17,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

519 E

OP

4045

196977 9/9936 25,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

520 C

4044

2403

3/4968 1,90 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

520 C

4044

2403

9/9936 2,90 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4046

62345

3/4968 1,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4052

61174

3/4968 1,37 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4054

3210

3/4968 0,07 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4046

62345

9/9936 2,10 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4052

61174

9/9936 2,05 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4054

3210

9/9936 0,10 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

579 E

TTP

456

21683

3/1692 1,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

579 E

TTP

458

2440

3/1692 0,16 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

579 E

TTP

462

6394

3/1692 0,42 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

579 E

TTP

463

9550

3/1692 0,63 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

579 E

TTP

464

15995

3/1692 1,05 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

580 C

Zast.
nadv.

65

446

1/16

36,80 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

581 C

Záhrady

665

549

1/16

45,30 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

663 C

Lesné pozemky

4053

32440

9/9936 14,70 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

663 C

Lesné pozemky

4053

32440

3/4968 9,80 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

677 C

Záhrady

44

176

1/16

14,52 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

677 C

Záhrady

609

1055

1/16

87,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

691 E

OP

4042

41537

9/9936 3,57 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

691 E

OP

4042

41537

3/4968 5,35 €

18.12.2017

Zast.
nadv.
Zast.
nadv.

plochy

a

plochy

a

plochy

a
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ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
ZKR
§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
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§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
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Krtíš
Veľký
Krtíš
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Deň vydania: 01.04.2019

Veľký Lom

Veľký Lom

691 E

OP

4042

41537

3/4968 5,35 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

692 E

TTP

461

28638

3/1692 1,90 €

18.12.2017

ZKR
§ 167h ods.1
ZKR

3480,07€

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K027491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Piner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1082 / 0, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/717/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/717/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Piner, nar. 22. 10. 1976, trvale bytom
Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná veci, ktorá bola zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 27/2019 dňa 07.02.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovné hnuteľné veci:
Typ súpisovej zložky:
P. č.

1

Hnuteľné veci
Stav
opotreb.
Škoda Felícia

Popis hnuteľnej veci
Osobné motorové vozidlo
EGF613, VIN:
TMBEGF613W0725587, ŠPZ: RS 559BF,
najazdené
252 018 km
použitá

Pribl.
výroby

1997

rok Súpisová
hodnota

300,00 €

Poznámka
STK
a
EK
platná
do
11.07.2019, podľa
slov úpadcu
pojazdné
–
obmedzene,
zhasína na volnobeh

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec – Osobné motorové
vozidlo Škoda Felícia EGF613, VIN: TMBEGF613W0725587, ŠPZ: RS 559BF, najazdené 252 018 km,
STK a EK platná do 107.2019, podľa slov úpadcu pojazdné – obmedzene, zhasína na voľnobeh.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 5OdK/717/2018 – záväzná ponuka –
neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena je 300,00 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného majetku.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
5OdK/717/2018 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

LEGES Recovery k.s., správca

K027492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrus Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Hony 62, 985 42 Nové Hony
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/301/2017 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/301/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Ján Petrus, nar.: 21.12.1984, trvale bytom: Nové
Hony 62, 985 42 Veľké Dravce (sp.zn.: 4OdK/301/2017 zo dňa 05.10.2017, zverejnené v OV č.197/2017 zo dňa
16.10.2017), týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

okres
Veľký
Krtíš
Veľký
Krtíš
Veľký
Krtíš
Veľký
Krtíš
Veľký
Krtíš
Veľký
Krtíš
Veľký
Krtíš

obec:

k.ú.

LV regiser

druh
pozemku

parcelné č. výmera podiel hodnota dátum zápisu dôvod zápisu

Brusník

Brusník

238 E

TTP

101/ 1

2550

1/32

3,10 €

18.12.2017

Suché
Brezovo
Suché
Brezovo

Suché
Brezovo
Suché
Brezovo

125 E

TTP

444

58122

3/1692 5,20 €

18.12.2017

125 E

TTP

449

7060

3/1692 0,60 €

18.12.2017

125 E

TPP

453

12869

3/1692 1,14 €

18.12.2017

200 E

TPP

445

255420 9/3384 34,20 €

18.12.2017

201 E

TTP

481

656204 9/3384 87,95 €

18.12.2017

245 E

TTP

443

14663

18.12.2017

Suché Brezovo
Suché
Brezovo
Suché
Brezovo
Suché
Brezovo

Suché
Brezovo
Suché
Brezovo
Suché
Brezovo

3/1692 1,30 €

§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
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Krtíš
Veľký
Krtíš
Veľký
Krtíš
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Veľký Lom
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245 E

TTP

447

12240

3/1692 1,10 €

18.12.2017

245 E

TTP

448

6190

3/1692 0,55 €

18.12.2017

245 E

TTP

450

11420

3/1692 1,02 €

18.12.2017

245 E

TTP

454

20601

3/1692 1,84 €

18.12.2017

245 E

Orná pôda

491

2971

3/1692 0,65 €

18.12.2017

Veľký Lom

206 C

TTP

4037/ 1

36902

3/4968 0,8

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

206 C

TTP

4037/1

36902

9/9936 1,20 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4047

6843

3/4968 0,15

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4050

27844

3/4968 0,62 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4051

3117

3/4968 0,06 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4047

6843

9/9936 0,23 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4050

27844

9/9936 0,93 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

219 E

TTP

4051

3117

9/9936 0,10 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

225 E

TTP

4057

49013

9/9936 1,10 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

225 E

TTP

4059

59542

9/9936 1,30 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

225 E

TTP

4057

49013

3/4968 1,64 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

225 E

TTP

4059

59542

3/4968 2,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

746

6368

1/8

113,35 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

853

3167

1/8

56,30 €

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

950

13859

1/8

246,60 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

983

2410

1/8

43,00 €

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

1374

7089

1/8

126,20 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

1412

6605

1/8

117,50 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

1453

2616

1/8

46,50 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2063

2648

1/8

47,13 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2202

15981

1/8

284,50 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2289

2544

1/8

45,30 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2455

4022

1/8

71,60 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2464

3532

1/8

62,80 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2813

2889

1/8

51,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

2912

2251

1/8

40,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

3105

7071

1/8

125,80 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

3106

3821

1/8

17,70 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

3159

3002

1/8

53,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

3287

5529

1/8

98,40 €

18.12.2017

18.12.2017

18.12.2017

§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
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Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

3287

5529

1/8

98,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

3331

2248

1/8

40,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

4026

6955

1/8

123,80 € 18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

OP

4028

4276

1/8

76,11 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

226 E

TTP

4029

2313

1/8

10,70 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

227 E

TTP

1429

7488

1/16

17,36 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4038

16414

3/4968 0,36 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4040

13721

3/4968 0,30 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4041

186097 3/4968 4,17 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4038

16414

9/9936 0,55 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4040

13721

9/9936 0,46 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

233 E

TTP

4041

186097 9/9936 6,25 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

503 E

TTP

4049

176454 9/9936 6,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

503 E

TTP

4056

2538

9/9936 0,10 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

503 E

TTP

4049

176454 3/4968 4,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

503 E

TTP

4056

2538

3/4968 0,05 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

517 E

TTP

4061

2893

3/4968 0,06 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

517 E

TTP

4061

2893

9/9936 0,09 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

519 E

OP

4045

196977 3/4968 17,00 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

519 E

OP

4045

196977 9/9936 25,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4046

62345

3/4968 1,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4052

61174

3/4968 1,37 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4054

3210

3/4968 0,07 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4046

62345

9/9936 2,10 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4052

61174

9/9936 2,05 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

563 E

TTP

4054

3210

9/9936 0,10 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

579 E

TTP

456

21683

3/1692 1,40 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

579 E

TTP

458

2440

3/1692 0,16 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

579 E

TTP

462

6394

3/1692 0,42 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

579 E

TTP

463

9550

3/1692 0,63 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

579 E

TTP

464

15995

3/1692 1,05 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

691 E

OP

4042

41537

3/1692 3,57 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

691 E

OP

4042

41537

3/4968 5,35 €

18.12.2017

Veľký Lom

Veľký Lom

692 E

TTP

461

28638

3/1692 1,90 €

18.12.2017

ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR

2149,65€
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Hodnota predmetného majetku je správcom stanovená na sumu 2 149,65 Eur.
Vyššie uvedený majetok sa speňažuje ako súbor.

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň. Na
ponuku, ktorá nebude doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty, správca nebude
prihliadať, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Ing. Ján Petrus –
neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, resp. tú vo vzťahu ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú
ponúkanú kúpnu cenu a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· vymedzenie predmetu kúpy, ktoré má záujemca odkúpiť
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Ponúkanú cenu, doklad o zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585
6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Ing. Ján Petrus.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú ponuku.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej
ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom
túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju
záväznú ponuku.
Správca konkurznej podstaty vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk a vyzve úspešného záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Úspešnému záujemcovi
bude prijatie jeho ponuky oznámené bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania prostredníctvom
elektronickej pošty alebo telefonicky.
Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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12. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
13. Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

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

V Banskej Bystrici, dňa 27.03.2019

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K027493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stieranka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 886/19, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/300/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/300/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Jozef Stieranka, nar. 28.
03. 1968, trvale bytom Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, adresa na doručovanie Okružná 160/31, 962 71
Dudince; obchodné meno Jozef Stieranka, s miestom podnikania Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, IČO: 33
303 339, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/300/2019, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa 27.03.2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 Jozef Stieranka, nar. 28. 03. 1968, trvale bytom Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, adresa na
doručovanie Okružná 160/31, 962 71 Dudince; obchodné meno Jozef Stieranka, s miestom podnikania
Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, IČO: 33 303 339, Slovak republic. I am obligatetto inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 4OdK/300/2019 published in the Government Journal No
61/2019 on 27.03.2019 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

538

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

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
Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Jozef Stieranka, nar. 28.
03. 1968, trvale bytom Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, adresa na doručovanie Okružná 160/31, 962 71
Dudince; obchodné meno Jozef Stieranka, s miestom podnikania Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, IČO: 33
303 339, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/300/2019, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa 27.03.2019 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
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Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
the Jozef Stieranka, nar. 28. 03. 1968, trvale bytom Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, adresa na
doručovanie Okružná 160/31, 962 71 Dudince; obchodné meno Jozef Stieranka, s miestom podnikania
Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, IČO: 33 303 339, Slovak republic. I am obligatetto inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 4OdK/300/2019 published in the Government Journal No
61/2019 on 27.03.2019 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.
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

K027494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stieranka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 886/19, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
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Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/300/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/300/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Jozef Stieranka, nar. 28. 03. 1968, trvale bytom
Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, adresa na doručovanie Okružná 160/31, 962 71 Dudince; obchodné meno
Jozef Stieranka, s miestom podnikania Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, IČO: 33 303 339, 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, 27.03.2019

JUDr. Pavel Balog, správca

K027495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stieranka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 886/19, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/300/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/300/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Jozef Stieranka, nar. 28. 03. 1968, trvale bytom
Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, adresa na doručovanie Okružná 160/31, 962 71 Dudince; obchodné meno
Jozef Stieranka, s miestom podnikania Malinovského 886/19, 963 01 Krupina, IČO: 33 303 339, oznamuje číslo
účtu na ktorý je možné zložiť kauciu.
Číslo účtu: SK69 7500 0000 0040 1752 9187.

Rimavská Sobota, 27.03.2019

JUDr. Pavel Balog, správca

K027496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriška Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sirk 274, 049 64 Sirk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/913/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/913/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie III. kola ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, ustanovená za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Ďuriška, nar. 21.05.1958, trvale bytom:
Červeňany 274, 049 64 Sirk (sp.zn.: 2OdK/913/2018 zo dňa 25.09.2018, zverejnené v OV č.1932018 zo dňa
05.10.2018) vyhlásila dňa 15.03.2019 v OV č. 53/2019 III. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 20/2019 zo dňa 29.01.2019.
Súpis
majetku
p.č.

3.

typ
súpisovej
zložky
popis súpisovej zložky
motorové vozidlo
značka: ŠKODA FELICIA EFF 614
EČ:
RA439BC
VIN:
TMBEFF614V0382084
druh vozidla: osobné vozidlo
Hnuteľná vec
druh karosérie: AB hatchback 5dv.
Štatút: v premávke
farba: modrá metalíza
kategória: M1
dátum prvej evidencie: 4.9.1996

dátum
hodnota zápisu

dôvod
zápisu

300 Eur 05.12.2018

§ 167h ods. 1
ZKR

Lehota na predkladanie ponúk uplynula 26.03.2019.

Vzhľadom na skutočnosť, že v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna ponuka,
vyhodnocuje správca III. kolo ponukového konania za neúspešné.

Správca konkurznej podstaty zároveň oznamuje, že vzhľadom k tomu, že ani v rámci III. kola ponukového
konania sa nepodarilo speňažiť majetok dlžníka, tento v zmysle ust. § 167p ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z.
prestáva podliehať konkurzu.

JUDr. Radka Longauerová
správca konkurznej podstaty

K027497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COIMEX, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 693 316
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/9/2015 S1293
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
1R/9/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe záväzného pokynu uloženého príslušným orgánom v konkurze správca konkurznej podstaty úpadcu
COIMEX, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 693 316 týmto
vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Druh: Peňažná pohľadávka
P.č. Dlžník
Mena Celková
suma
3. COIMEX business Eur 38.787,40
& event travel
s.r.o., Partizánska
cesta 3, 974 01
Banská
Bystrica,
IČO: 36 024 627

Právny dôvod

Súpisová
hodnota v Eur
Peňažná náhrada z titulu uplatneného odporovacieho práva na súde podľa § 57 38.787,40
a nasl. ZKR – rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 60Cbi/19/2016 zo
dňa 15.01.2019, právoplatné dňa 19.02.2019

za najvyššiu ponuku so súhlasom veriteľského výboru.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku) osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ing.
Veronika Škodová, PhD., Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica v zalepených obálkach s označením:
„PONUKA – KONKURZ 1R/9/2015 – NEOTVÁRAŤ“
2. Obálka s ponukou musí obsahovať:
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

overená fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba
podnikateľ,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší
ako 3 mesiace, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi.

3. Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu včas. Ponuka, ktorá nebude obsahovať niektoré
z vyššie uvedených údajov alebo dokladov má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si
vyhradzuje právo so súhlasom príslušného orgánu odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich
nevhodnosti alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním
rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená
správcovi skôr.
4. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0948 828 233 alebo mailom:
skodova@restrukturalizacia.net, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.
5. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu.
6. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 7 kalendárnych dní odo dňa
odsúhlasenia víťaza ponukového konania veriteľským výborom. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako
úspešný v ponukovom konaní a následne odsúhlasený veriteľským výborom, kúpna cena je splatná najneskôr
v deň podpisu Zmluvy o postúpení pohľadávky. Víťazný záujemca je povinný uzavrieť Zmluvu o postúpení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie Zmluvy o postúpení
pohľadávky.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca

K027498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šerfőző Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 11, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/207/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/207/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K027499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šerfőző Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 11, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/207/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/207/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

Poučenie:
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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

K027500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šerfőző Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 11, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/207/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/207/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Ján
Šerfőző, nar.: 15.01.1981, trvale bytom: Holiša 11, 985 57 Holiša, obchodné meno: Ján Šerfőző, s miestom
podnikania Nitra nad Ipľom 93, 985 57 Holiša, IČO: 43207294 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok
dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/207/2019 zo dňa 07.03.2019, uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 51/2019 zo dňa 13.03.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr.
Andrea Balážiková, PhD, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974
01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20.05.2015
as the administrator of the debtor Ján Šerfőző, born: 15.01.1981, residence: Holiša 11, 985 57 Holiša,
business name: Ján Šerfőző, seat: Nitra nad Ipľom 93, 985 57 Holiša, identification number: 43207294
(hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that the debtor's assets were by order of the
District Court of Banská Bystrica, č. 2OdK/207/2019 dated 07.03.2019, published in Commercial Bulletin
no. 51/2019 dated 15.03.2019 and bankruptcy was declared JUDr. Andrea Balážiková, PhD. Horná 65 / A,
974 01 Banská Bystrica.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Parliament and the Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia must be delivered within the basic
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registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the
right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the
Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the
trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and
termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K027501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Opálený Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 315/27, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/296/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/296/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Maroš Opálený, nar. 23.6.1993, trvale bytom Ulica továrenská 315/27, 984 01 Lučenec
oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných
dňoch v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na
telefónnom čísle: 048/4700060, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailu na emailovej adrese: dusan.paulik@stonline.sk.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K027502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Opálený Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 315/27, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/296/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/296/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Maroš Opálený, nar. 23.6.1993, trvale bytom Ulica továrenská 315/27, 984 01 Lučenec týmto v
súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na
ktorý možno skladať kauciu vo výške podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR pre popieranie prihlásenej pohľadávky
iným veriteľom prihlásenej pohľadávky, nasledovne: číslo účtu IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017, účet
vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Dušan Paulík, správca
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K027503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulášková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrý Grúň 192, 966 77 Ostrý Grúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/785/2018 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/785/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250, správca
dlžníka: Alena Mikulášková, nar. 03. 06. 1963, trvale bytom Ostrý Grúň 192, 966 77 Ostrý Grúň, adresa na
doručovanie Vrecová 235, 985 26 Málinec, oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP
81/20, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do
15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 045/5443387 alebo 0905/624002
prípadne e-mailom: ernest@mesaros.eu
Ing. Ernest Mésároš, správca

K027504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulášková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrý Grúň 192, 966 77 Ostrý Grúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/785/2018 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/785/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Alena Mikulášková, nar. 03. 06. 1963, trvale bytom Ostrý Grúň 192, 966 77 Ostrý Grúň, adresa na doručovanie
Vrecová 235, 985 26 Málinec (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 24.08.2018, sp. zn. 4OdK/785/2018 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
170/2018 dňa 04.09.2018 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený: Ing. Ernest Mésároš, so
sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Alena Mikulášková, born on 03. 06. 1963, permanent residence at Ostrý Grúň 192, 966 77
Ostrý Grúň, postal address: Vrecová 235, 985 26 Málinec (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform
you that by the decision of the District Court in Banská Bystrica of 24th August 2018, ref. No. 4OdK/785/2018,
published in the Commercial report No. 170/2018 of 4th September 2018 was proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and Ing. Ernest Mésároš, with its office at Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, Slovak republic, ref. No. of
trustee: S1250 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy [§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA].
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR 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 BRA 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)
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167 ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom (§ 167k ods. 8 ZKR).
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona [§ 204 písm. g) ZKR].
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
[§ 204 letter g) BRA].
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
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according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Vo Zvolene, 05.09.2018
In Zvolen, 05.09.2018
Ing. Ernest Mésároš, správca dlžníka
Ing. Ernest Mésároš, trustee of the bankrupt

K027505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulášková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrý Grúň 192, 966 77 Ostrý Grúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/785/2018 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/785/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 24.08.2018, sp. zn. 4OdK/785/2018 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 170/2018 dňa 04.09.2018 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Alena Mikulášková,
nar. 03. 06. 1963, trvale bytom Ostrý Grúň 192, 966 77 Ostrý Grúň, adresa na doručovanie Vrecová 235, 985 26
Málinec (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám.
SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (ďalej len „Správca“).
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom na
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úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca nezistil žiaden speňažiteľný majetok Dlžníka, v dôsledku čoho možno konštatovať, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca z tohto dôvodu v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Alena Mikulášková, nar. 03. 06. 1963, trvale bytom Ostrý Grúň 192, 966 77 Ostrý Grúň, adresa na
doručovanie Vrecová 235, 985 26 Málinec, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vo Zvolene, dňa 27.03.2019
Ing. Ernest Mesároš, správca

K027506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Porubská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žiar nad Hronom 1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1981
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/241/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/241/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RESKON, k.s. správca dlžníka Ľubica Porubská, nar. 12. 12. 1981, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01
Žiar nad Hronom, č. k. 2OdK/241/2019 podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:30 - 11:45 hod. a od 12.15 – 15:00 hod.
každý pracovný deň. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu:
reskonoffice@gmail.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 905 337 495.
RESKON, k.s. - správca

K027507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Porubská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žiar nad Hronom 1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1981
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/241/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/241/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
dlžníka Ľubica Porubská, nar. 12. 12.1981, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 2OdK/241/2019, zo dňa 14.03.2019 bol
vyhlásený konkurz
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Ľubica Porubská, born 12. 12.1981, city Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom,
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our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no:
2OdK/241/2019 dated on 14.03.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 60/2019 zo dňa
26.03.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 60/2019 on
26.03.2019. The bunkruptcy 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 u správcu na adrese:
RESKON, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address RESKON,
k.s., Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment
of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or
an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating he
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 konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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RESKON, k.s., správca

K027508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Prháčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 248, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/596/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/596/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Janka Dobrocka,MBA, správca so sídlom kancelárie: Rádayho 8, 984 01 Lučenec správca majetku dlžníka
Elena Prháčková, nar. 24.02.1979, trvale bytom Dolné Plachtince 248, 991 24 Dolné Plachtince, adresa na
doručovanie Sklabiná 68, 991 05 Sklabiná, obchodné meno Elena Prháčková, s miestom podnikania Generála
Svobodu 720/16, 958 01 Partizánske, IČO: 37 269 470,
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: TRETIE
Predmet: Osobný automobil ŠKODA FÁBIA, Výr.číslo: INBDB164523334945,
Evidenčné číslo vozdila: VK 175 AO, rok výroby 2001, farba: strieborná
Kategória-osobné, Benzín, Stav vozidla: zodpovedá opotrebeniu a veku – 18 ročné.
Najazdených km: 294 tis. Cena stanovená odhadom: 800 €.
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, prípadne aj na e-mail:
dobrocka.jd@gmail.com, 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. Spolu s ponukou je záujemca povinný predložiť (zaslať) tiež potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu, zloženú na účet správcu. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu je potrebné uviesť
do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby, alebo obchodné neno (názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK60 1100 0000 0029 1885 3487
VS: 45962018
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese dobrocka.jd@gmail.com
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky.
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 tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K027509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 142, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/758/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/758/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 23.08.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 163/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/758/2018 zo
dňa 16.08.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jana Kmeťová, nar.: 03.01.1983, trvale bytom:
Bzenica 142, 966 01 Bzenica, rod. č.: XXXXXXXXXX a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.
Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžník Jana Kmeťová, nar.: 03.01.1983, trvale bytom: Bzenica 142, 966 01 Bzenica, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ondrej Zachar, 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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K027510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šajtrochová Alena, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica 97401, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/650/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/650/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 02.11.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 211/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/650/2018 zo
dňa 25.10.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Alena Šajtrochová, nar.: 31.05.1972,
trvale bytom: Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 24, 974
06 Banská Bystrica, obchodné meno: Alena Šajtrochová, s miesto podnikania: Hronská 2010/41, 974 06 Banská
Bystrica, IČO: 45 721 394 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžník Mgr. Alena Šajtrochová, nar.: 31.05.1972, trvale bytom: Mesto Banská Bystrica, 974 01
Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 24, 974 06 Banská Bystrica, obchodné meno:
Alena Šajtrochová, s miesto podnikania: Hronská 2010/41, 974 06 Banská Bystrica, IČO: 45 721 394 sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ondrej Zachar, správca

K027511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 142, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/758/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/758/2018

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

Dňa 23.08.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 163/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/758/2018 zo
dňa 16.08.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jana Kmeťová, nar.: 03.01.1983, trvale bytom:
Bzenica 142, 966 01 Bzenica a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžník Jana Kmeťová, nar.: 03.01.1983, trvale bytom: Bzenica 142, 966 01 Bzenica, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K027512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mozola Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Očová 96223, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1058/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1058/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 12.11.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 217/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/1058/2018 zo
dňa 05.11.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ondrej Mozola nar.: 23.06.1960, trvale bytom:
Očová, 962 23 Očová a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžník Ondrej Mozola nar.: 23.06.1960, trvale bytom: Očová, 962 23 Očová sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K027513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 617/27, 976 97 Nemecká - Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1982
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/252/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/252/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RECOVER GROUP k.s. S1916, správca úpadcu Radovan Goral, nar. 6.1.1982, trvale bytom 1. mája 617/27, 976
97 Nemecká - Dubová oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok-štvrtok od 08:00 hod do 15:00 hod. a v piatok od
8.00 hod. do 14:00 hod. v kancelárii správcu na SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom emailovom nahlásení sa na elektronickej adrese recovergroupks@gmail.com.

K027514
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

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že dňa 06.03.2019, teda po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

561

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, kde pohľadávky vo výše 59,50 Eur a vo výške 39,83
Eur boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 4KSZA (4KSZA/1, 4KSZA/2).

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K027515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 617/27, 976 97 Nemecká - Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1982
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/252/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/252/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 5OdK/68/2019 zo dňa 29.1.2019 bola spoločnosť
RECOVER GROUP k.s., so sídlom kancelárie SNP 711/25, 99001 Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku
dlžníka Radovan Goral, nar. 6.1.1982, trvale bytom 1. mája 617/27, 976 97 Nemecká - Dubová (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 61/2019 dňa 27.3.2019.

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 v tvare IBAN SK19 0900 0000 0051 5188 5195
vedený v peňažnom ústave Slovnenská sporiteľňa, 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.

K027516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 617/27, 976 97 Nemecká - Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1982
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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/252/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/252/2019
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: Radovan Goral, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Radovan Goral, born on 6th of
6.1.1982, trvale bytom 1. mája 617/27, 976 97 Nemecká – January 1982, residing at 1st. May 617/27, 976 97 Nemecká-Dubová,
Dubová oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Slovak republic hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica
Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/252/2019 zo dňa declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee
20.3.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 61/2019 zo of the bankrupt by its resolution No.5OdK/252/2019 dated 20thy of March
dňa 27.3.2019 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli 2019 and published in the Commercial bulletin No. 61/2019 dated on 27th of
ustanovený za správcu úpadcu.
March 2019.
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

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

K027517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Rusko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdenica 101/6, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 959 591
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/265/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/265/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

5OdK/265/2019
LP Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Rusko, nar. 30.03.1973, trvale bytom
Súdenica 101/6, 976 37 Hrochoť, podnikajúci pod menom: Jaroslav Rusko, s miestom podnikania: Súdenica
101/6, 976 37 Hrochoť, IČO: 41 959 591, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú
len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obchodného registra, platného
OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421(0)910700166 alebo prostredníctvom emailu:
sekretariat@lprecovery.sk

V Banskej Bystrici, dňa 27.03.2019

LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca
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K027518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Rusko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdenica 101/6, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 959 591
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/265/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/265/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

5OdK/265/2019
Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok
LP Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Rusko, nar. 30.03.1973, trvale bytom
Súdenica 101/6, 976 37 Hrochoť, podnikajúci pod menom: Jaroslav Rusko, s miestom podnikania:
Súdenica 101/6, 976 37 Hrochoť, IČO: 41 959 591, týmto oznamuje v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je:
IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688
účet vedený v Tatra banka, a.s.

V Banskej Bystrici, dňa 27.03.2019

LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K027519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škoda Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Brezno 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/282/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/282/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stela Chovanová správca dlžníka: Miloš Škoda, nar. 01.10.1978, trvale bytom: Mesto Brezno, 977 01
Brezno, adresa na doručovanie: Sládkovičova 5, 977 01 Brezno, obchodné meno: Miloš Škoda, miesto
podnikania: Kiepka 507/19, 977 01 Brezno, IČO: 43756280 v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn. 4OdK/282/2019, a vedenej pod spisovou značkou správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/282/2019 S1612, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, ktorý je vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu v tvare IBAN: SK57 8360 5207
0042 0628 8036.
Poučenie:
§ 167l Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 Popretie a zistenie pohľadávky
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(6) Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
(9) 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.
(11) 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 predpisu8b). 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.
(13) 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.
(14) 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.
(15) Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
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(16) Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za
zistenú.
(18) Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K027520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škoda Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Brezno 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/282/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/282/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Miloš Škoda, nar. 01.10.1978, trvale bytom: Mesto Brezno, 977 01 Brezno, adresa na
doručovanie: Sládkovičova 5, 977 01 Brezno, obchodné meno: Miloš Škoda, miesto podnikania: Kiepka 507/19,
977 01 Brezno, IČO: 43756280, v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica, spis. zn. 4OdK/282/2019, oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: ul. J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.
a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0908 602 156, alebo písomne
na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: stela.chovanova@gmail.com.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K027521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škoda Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Brezno 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/282/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/282/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
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"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Miloš Škoda, nar. 01.10.1978, trvale bytom: Mesto Brezno, 977 01
Brezno, adresa na doručovanie: Sládkovičova 5, 977 01 Brezno, obchodné meno: Miloš Škoda, miesto
podnikania: Kiepka 507/19, 977 01 Brezno, IČO: 43756280 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka
bolo Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/282/2019 - 12, zo dňa 19.03.2019, IČS:
6119242003 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 61/2019, dňa 27.03.2019, pod zn. K025948, vyhlásený
konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
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celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Miloš Škoda, date of birth 01.10.1978, adress Mesto
Brezno, 977 01 Brezno, delivery adress: Sládkovičova 5, 977 01 Brezno, business name: Miloš Škoda,
place of business: Kiepka 507/19, 977 01 Brezno, IČO: 43756280 is our responsibility to inform you, that
the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 4OdK/282/2019 - 12 dated 19.03.2019, it was published
in the Commercial bulletin No. 61/2019 from 27.03.2019, K025948 proclaimed bankruptcy of the bankrupt
and simultaneously appointed JUDr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as
the trustee in the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
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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.
The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
JUDr.
správca (trustee)

Stela

Chovanová

K027522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Zbranek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/196/2017 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/196/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca so sídlom kancelárie Rádayho 8, 984 01 Lučenec, úpadcu: Peter Zbranek,
nar 26.10.1967, trvale bytom Daxnerova 1083, Tisovec, korešpondenčná adresa: Prochotská 7, 044 25 Medzev,
obchodné meno: Peter Zbranek, s miestom podnikania Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec, IČO: 41 933 567,
oznamuje, že do kancelárie správcu bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovná
prihláška veriteľa:
Secapital S.á.r.L, 9 rue du Laboratoire L-1911, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČO B 108305,
Zástupca: KRUG Česká a Slovenská republika s.r.o., Československej armády 954/7, Hradec Králové, IČO:
24785199 (Pôvodne právny predchodca veriteľa: Provident Financial, s.r.o. IČO: 35805731, so sídlom Mlynské
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nivy 49, 821 09 Bratislava,
na sumu: 501,01 € (Istina vo výške 472,48 €, Úroky z omeškania: 28,53 €). Pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod č. 5 NP príslušného konkurzného spisu.
Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len iný prihlásený veriteľ. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o prihlásené
pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, Správca

K027523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Zbranek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/196/2017 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/196/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením číslo 3OdK/196/2017, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Peter
Zbranek, nar. 26.10.1967, Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec, korešpondenčná adresa: Prochotská 7, 044 25
Medzev, obchodné meno: Peter Zbranek, s miestom podnikania Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec, IČO: 41 933
567(ďalej len dlžník), vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil Ing.Janku
Dobrockú,MBA, so sídlom kancelárie Rádayho 8, 984 01 Lučenec, značka správcu S1502 (ďalej len správca).
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.
Súpis všeobecnej podstaty dlžníka bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č.234/2018 zo dňa
05.12.2018. Správca speňažoval hnuteľnú vec v troch ponukových konaniach. Všetky tri kolá boli neúspešné,
nakoľko nebola doručená žiadna ponuka na odkúpenie. Hnuteľná vec tvoriaca všeobecnú podstatu bola vylúčená
zo súpisu všeobecnej podstaty a prestala podliehať konkurzu. Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. §
166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.03.2017, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré dlžník
vlastnil v posledných troch rokoch, súčinnosti tretích osôb, vlastného šetrenia správcom a zo samotného
vyjadrenia dlžníka Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho ďalšieho majetku a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu – Peter Zbranek, nar
26.10.1967, trvale bytom Daxnerova 1083, Tisovec, korešpondenčná adresa: Prochotská 7, 044 25 Medzev,
obchodné meno: Peter Zbranek, s miestom podnikania Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec, IČO: 41 933 567,
končí.
Týmto oznámením v OV sa konkurz dlžníka Peter Zbranek, nar 26.10.1967, trvale bytom Daxnerova 1083,
Tisovec, korešpondenčná adresa: Prochotská 7, 044 25 Medzev, obchodné meno: Peter Zbranek, s miestom
podnikania Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec, IČO: 41 933 567, zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods.1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167d ZRK. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že. počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K027524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemec Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 825/4, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1966
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/161/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/161/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(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”
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 5OdK/161/2019 zo dňa 20.3.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. OV 60/2019 dňa 26.03.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Peter
Nemec, nar.: 13.06.1966, Lúčna 825/4, 093 01 Vranov nad Topľou, (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Prešov No. 5OdK/161/2019, dated on March 20th 2019, published in Commercial Journal No. 60/2019 on
March 26th, 2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Ing. Peter Nemec,
birthdate: 13.06.1966, with domicile at Lúčna 825/4, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Prešov came into force on March 27th, 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 Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the 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 Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, company identification No.: 36 795 364
Slovakia. 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 Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
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 fulfillment 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 fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a 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 fulfillment of certain conditions register their claims in the same
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný 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.
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.

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K027525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemec Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 825/4, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1966
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/161/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/161/2019
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5OdK/161/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ing. Peter Nemec, nar.: 13.06.1966, Lúčna 825/4, 093 01 Vranov nad
Topľou, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto 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]:
veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032
9030, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 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.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K027526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemec Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 825/4, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1966
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/161/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/161/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ing. Peter Nemec, nar.: 13.06.1966, Lúčna 825/4, 093 01 Vranov nad
Topľou, (ďalej aj ako len „Dlžník“), 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:
Prvá arbitrážna k.s.,
MUDr. Alexandra 4
060 01 Kežmarok
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 09.00-12.00 hod a od 13.00-16.00 hod.
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fereta Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1902 / 73, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/686/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/686/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Radko Fereta, nar.: 27.07.1971, trvale bytom Laborecká 1902/73, 066 01
Humenné, (ďalej len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje že majetok
zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, prestáva podliehať konkurzu, in concreto:
Iná majetková hodnota: Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti, SaTif s.r.o., sídlo Štefánikova 4, 066
01 Humenné, IČO: 44 299 214; zapísanej do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Prešov, odd: Sro,
vložka číslo: 20443/P; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota majetku: 5.000,- Eur

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K027528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudičová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 86/5902, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/52/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/52/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu – dlžníka Oľga Dudičová,
nar. 25.7.1964, Podskalka 5902/86, 066 01 Humenné, konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 2OdK/52/2019
S911, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014 4758 1002,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: konkurz Oľga
Dudičová.
V Prešove, 27.3.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Štefánika 1049/14, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/71/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/71/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
dlžníka Božena Čonková, nar.: 15.10.1965, Generála Štefánika 1049/14, 060 01 Kežmarok, sp. zn.:
5OdK/71/2019.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený
V Bardejove, dňa 27.03.2019
Ing. Jarmila Lišivková, správca

K027530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurejová Marianna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 832/115, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/835/2018 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/835/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Marianna Kurejová, nar.
26.02.1983, trvale bytom Kukučínova 832/115, 087 01 Giraltovce, SR (ďalej len „úpadca“), v súlade
s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Iná majetková hodnota – Preddavok vo výške 500,- eur na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov sp. zn.:
5OdK/835/2018 - 22 zo dňa 08.02.2019. Súpisová hodnota 500,- eur.
Správca úpadcu

K027531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Priščák v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Šariš 190, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/309/2018 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/309/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Peter Priščák, nar. 06.10.1957, trvale bytom Malý Šariš 190, 080 01 Prešov, č. k.
5OdK/309/2018, týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) týmto zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty.
Dňa 17.09.2018 som speňažil súpisové zložky majetku dlžníka, a to súpisovú zložku majetku č. 1 a č. 2 a
súpisové zložky majetku č. 3 a č. 4 som nespeňažil z dôvodu, že súpisovú zložku majetku č. 3 som speňažoval
v troch ponukových konaniach, v ktorých nedal žiadny záujemca ponuku, a preto daná súpisová zložka prestala
podliehať konkurzu podľa § 167p ods. 2 ZKR a súpisová zložka majetku č. 4 nebola speňažovaná ponukovým
konaním z dôvodu, že dlžník v úradnom zázname so správcom uviedol, že daná súpisová zložka je rozbitá
a nefunkčná. Išlo o nasledovné súpisové zložky majetku:

Súpisová zložka majetku číslo 1 – nehnuteľnosť – vedená na Okresnom úrade Prešov, katastrálny odbor, obec
Malý Šariš, kat. územie Malý Šariš, zapísaná na LV č. 757, parcelné číslo 244/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 191 m2, spoluvlastnícky podiel ½, súpisová hodnota majetku 360,- EUR.
Daná súpisová zložka majetku bola preradená zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty, a to publikáciou
v obchodnom vestníku č. 230/2018 dňa 29.11.2018 pod podaním „K091646“; pričom predmetným zabezpečeným
veriteľom je veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, ktorý
si prihlásil svoju pohľadávku vo výške 1.066,- Eur, zabezpečená suma 999,62 Eur.
Súpisová zložka majetku číslo 2 – nehnuteľnosť – vedená na Okresnom úrade Prešov, katastrálny odbor, obec
Malý Šariš, kat. územie Malý Šariš, zapísaná na LV č. 757, parcelné číslo 245, záhrady o výmere 366 m2,
spoluvlastnícky podiel ½, súpisová hodnota majetku 680 EUR.
Daná súpisová zložka majetku bola preradená zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty, a to publikáciou
v obchodnom vestníku č. 230/2018 dňa 29.11.2018 pod podaním „K091646“; pričom predmetným zabezpečeným
veriteľom je veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, ktorý
si prihlásil svoju pohľadávku vo výške 1.066,- Eur, zabezpečená suma 999,62 Eur.
Súpisová zložka majetku číslo 3 – Motorové vozidlo – FIAT 126/P650, VIN: SUF126A0019527099, EČV:
PO524AM, obec Malý Šariš, súpisová hodnota majetku 200 EUR – nespeňažené.
Súpisová zložka majetku číslo 4 – Mobilný telefón – obec Malý Šariš, súpisová hodnota majetku 50 EUR –
nespeňažené.
Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku je 1 236,- €.
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Pohľadávky proti podstate:
1. odmena správcu podľa § 12a ods. 1 k § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. predstavuje sumu 600,- EUR (500,- EUR
bez DPH + 20% DPH á 100,- EUR). Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 5OdK/309/2018-23 zo dňa
22.06.2018 bola správcovi priznaná uvedená odmena ako odmena za činnosť správcu. Predmetná odmena
správcu bola uhradená dňa 10.07.2018 vo výške 500,-€ a to uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
22.06.2018 č. k. 5OdK/309/2018-23 vyplatený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- €
zloženého dňa 04.06.2018 na účet súdu pod D 14 Preddavky v súdnom konaní položka 676/2018. Teda táto
odmena bola v plnom rozsahu uhradená dňa 10.07.2018 vo výške 500,- EUR a neuhradená vo výške 100,- EUR.
2. odmena správcu z výťažku v zmysle ust. § 13 a násl. k § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. spolu vo výške 173,04
EUR (138,84 bez DPH + 20 % DPH á 34,61 EUR), ktorá pozostáva zo sumy:
a) 173,04 EUR (138,84 bez DPH + 20 % DPH á 34,61 EUR) – z výťažku 1 236,- EUR (súpisová zložka
majetku č. 1 a súpisová hodnota majetku č. 2) – odmena určená podľa § 20 ods. 1 písm. c) vyhláška č. 665/2005
Z.z.
3. náhrada nákladov za vedenie kancelárie v zmysle § 24b písm. e) k § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., a to za
užívanie priestorov kancelárie a personálne vedenie kancelárie správcu, a to za mesiace: júl 2018, august 2018,
september 2018 a október 2018 vo výške 144,- EUR ( 120,- EUR + 20% DPH á 24,- EUR).
4. poštovné, overenie podpisu na kúpnej zmluve, správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho
práva na zápis do katastra nehnuteľností, poplatok za prevod poštovým poukazom na adresu neúspešnej
záujemkyne, nákup euroobalov a rýchloviazačov spolu vo výške 57,59 EUR.
5. súdny poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov vo výške 1,50 Eur.
Celková suma pohľadávok proti podstate pozostávajúcich z odmeny správcu a preukázateľne vynaložených
výdavkov správcu zaradených do konečného návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty predstavuje sumu
476,13 EUR.
Podľa 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.
Podľa 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.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a citované ustanovenie ZKR chcem poukázať na skutočnosť, že incidenčné
žaloby proti správcovi podané neboli. Do 27.03.2019 boli speňažené všetky súpisové zložky majetku a teda
celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku predstavuje sumu 1 236,- EUR. Celková suma
pohľadávok proti podstate zaradených do konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty predstavuje sumu
476,13 EUR, teda rozvrhu podlieha suma 759,87 Eur ( 1.236 Eur – 476,13 Eur = 759,87 Eur).
Na základe vyššie uvedených skutočností týmto podávam návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
v prospech oddeleného veriteľa SR - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO: 424 995 0000
017, prihlásená pohľadávka spolu vo výške 1.066,- EUR, zabezpečená vo výške 999,62 Eur, uspokojuje sa vo
výške 759,87 EUR (výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty vo výške 1.236,- Eur – pohľadávky proti
oddelenej podstate vo výške 476,13 Eur = 759,87 Eur).

K027532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kaleja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/144/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/144/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Peter Kaleja, nar. 10.01.1980, trvale bytom: Čergovská 221/1, 082 22
Ostrovany, sp. zn.: 2OdK/144/2019

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.

V Bardejove, dňa 27.03.2019
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca

K027533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Ptašinká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Olšava 107, 090 32 Nižná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Slávka Ptašinká, nar. 25.01.1975, trvale bytom: Nižná Olšava 107, 090 32 Nižná
Olšava, sp. zn.: 2OdK/85/2019

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.

V Bardejove, dňa 27.03.2019
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca

K027534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Šidlovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/120/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/120/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Mária Šidlovská, nar.: 01.09.1995, trvale bytom Hviezdoslavova 107/16, 065 44
Plaveč, sp. zn.: 5OdK/120/2019

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.

V Bardejove, dňa 27.03.2019
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – 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

582

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

K027535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Muchová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 537/33, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/245/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/245/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Anna Muchová, nar.: 12.03.1961,
trvale bytom Kukorelliho 537/33, 094 31 Hanušovce nad Topľou (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade
s ustanovením § 167j ods. 1 s primeraným použitím § 76 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty:
Nehnuteľnosti:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: záhrady, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce
nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou, Štát: SR, Číslo LV: 1816, parcela registra C, na parcele
č. 2691/9 o výmere 151 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2, Súpisová hodnota majetku: 314,84 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 27.03.2019.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K027536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakaš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 118 / 9, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/279/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/279/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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 konkurznej podstaty dlžníka
Martin Rakaš, nar.: 30.04.1983, trvale bytom Komenského 118/9, 082 71 Lipany, podnikajúci pod obchodným
menom Martin Rakaš, s miestom podnikania Komenského 118/9, 082 71 Lipany, IČO: 47 857 102, týmto v
súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, 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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K027537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 200/133, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/765/2018 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/765/2018
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

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 2OdK/765/2018, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Peter Čonka, nar. 20.12.1991, SNP 200/133, 059 16 Hranovnica, podľa ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vo Vranove n.T., dňa 27.03.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K027538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Firek v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Novomeského 190/29, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
1.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 257,88 EUR

2.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 329,43 EUR

3.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 318,84 EUR

4.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 668,76 EUR

5.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 419,28 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 375,95 EUR

7.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 513,56 EUR

8.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 365,27 EUR

9.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 475,85 EUR

10.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 755,42 EUR

11.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 440,60 EUR

12.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 407,48 EUR

13.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 322,43 EUR

14.

Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 394,19 EUR

Deň vydania: 01.04.2019

Ing. Dušan Kuruc, správca

K027539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baník Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkovce 35, 094 02 Benkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1963
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/253/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/253/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o výzve na uplatnenie predkupného práva
iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 ako
správca dlžníka – : Milan Baník, nar.: 16.03.1963, trvale bytom Benkovce 35, 094 02 Slovenská Kajňa, ,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/253/2018 týmto v súlade s
ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) písomne upovedomuje podielových spoluvlastníkov
nehnuteľností, ktoré budú predmetom speňaženia o možnosti uplatnenia predkupného práva.
Predmetom uplatnenia predkupného práva sú nehnuteľnosti:
1. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 97, okres
Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
Por.
Druh
číslo
1

2

Orná
pôda
Orná

Výmera
Štát Obec
v m2

Katastrálne
územie

Číslo Parcela
LV
registra

Parcelné
Podiel
číslo

Súpisová
hodnota
m2/EUR

963

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

76

80/1680 20,64 €

2543

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

197

80/1680 54,49 €

Dôvod
Deň
zapísania
do zapísania do
súpisu
súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pôda
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2543

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

197

80/1680 54,49 €

3

Orná
pôda

7438

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

215

80/1680 159,39 €

4

Orná
pôda

3350

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

253

80/1680 71,79 €

5

Orná
pôda

3303

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

258

80/1680 70,78 €

6

Orná
pôda

5760

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

325

80/1680 123,43 €

7

Orná
pôda

2358

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

337

80/1680 50,53 €

1771

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

415/1

80/1680 5,73 €

251

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

415/2

80/1680 0,81 €

8

9

Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty

10

Orná
pôda

3484

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

477

80/1680 74,66 €

11

Orná
pôda

3011

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

482

80/1680 64,52 €

12

Orná
pôda

1975

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

513

80/1680 42,32 €

13

Orná
pôda

2955

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

524

80/1680 63,32 €

3274

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

552

80/1680 10,60 €

3230

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

557

80/1680 10,45 €

14

15

Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty

16

Orná
pôda

2959

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

713

80/1680 63,41 €

17

Orná
pôda

691

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

738/1

80/1680 14,81 €

18

Orná
pôda

2457

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

738/2

80/1680 52,65 €

19

Orná
pôda

3344

SR BENKOVCE Benkovce

97

E

750

80/1680 71,66 €

Deň vydania: 01.04.2019
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 20.07.2018
1 a) ZKR

2. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 2/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 624,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
20

Trvalé
porasty

trávne

368908 SR BENKOVCE Benkovce 624 E 245/1 1/62 404,61 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
20.07.2018
ZKR

3. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 3/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 619,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
21 Ostané plochy
Trvalé

3045 SR BENKOVCE Benkovce 619 E 398/13 2/121 66,44 €
trávne

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
20.07.2018
ZKR
majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a)

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

trávne
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47483 SR BENKOVCE Benkovce 619 E 398/55 2/121 53,37 €

Deň vydania: 01.04.2019

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
20.07.2018
ZKR

4. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 4/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 495,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
23

Trvalé
porasty

trávne

170833 SR BENKOVCE Benkovce 495 E 398/52 2/121 192,01 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
20.07.2018
ZKR

5. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 5/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 489,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
24 Orná pôda 5882 SR BENKOVCE Benkovce 489 E 398/29 1/2 1 323,45 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR
25 Orná pôda 6737 SR BENKOVCE Benkovce 489 E 398/70 1/2 1 515,83 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

20.07.2018
20.07.2018

6. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 6/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 454,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
Trvalé
porasty
Trvalé
27
porasty
26

trávne
trávne

469936 SR BENKOVCE Benkovce 454 E 245/2 1/62 515,41 €
7819

SR BENKOVCE Benkovce 454 E 245/3 1/62 8,58 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
20.07.2018
ZKR
majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
20.07.2018
ZKR

7. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 7/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 453,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
20.07.2018
ZKR
majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
29 Trvalé trávne porasty 5753 SR BENKOVCE Benkovce 453 E 398/655 2/121 6,47 €
20.07.2018
ZKR
28 Trvalé trávne porasty 30

SR BENKOVCE Benkovce 453 E 398/555 2/121 0,03 €

8. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 8/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 431,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
30 Orná pôda 1222 SR BENKOVCE Benkovce 431 E 91 80/1680 26,19 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR
31 Orná pôda 1335 SR BENKOVCE Benkovce 431 E 120 80/1680 28,61 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR
32 Orná pôda 2614 SR BENKOVCE Benkovce 431 E 164 80/1680 56,01 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018

9. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 9/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 415,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
33
34
35
36

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

2665
2708
2665
2708

SR
SR
SR
SR

BENKOVCE
BENKOVCE
BENKOVCE
BENKOVCE

Benkovce
Benkovce
Benkovce
Benkovce

415
415
415
415

E
E
E
E

617
630
617
630

96/1680
96/1680
2/121
2/121

68,53 €
69,63 €
19,82 €
20,14 €

majetok úpadcu podľa
majetok úpadcu podľa
majetok úpadcu podľa
majetok úpadcu podľa

§67
§67
§67
§67

ods. 1 a) ZKR
ods. 1 a) ZKR
ods. 1 a) ZKR
ods. 1 a) ZKR

20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018

10. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 10/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 400,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
37 Lesné pozemky 81902 SR BENKOVCE Benkovce 400 E 398/200 2/84 585,01 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 20.07.2018

11. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 11/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 394,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
38
39
40
41

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

3801
1696
5527
3801

SR
SR
SR
SR

BENKOVCE
BENKOVCE
BENKOVCE
BENKOVCE

Benkovce
Benkovce
Benkovce
Benkovce

394
394
394
394

E
E
E
E

644/1
644/2
654
644/1

10/60
10/60
10/60
1/12

285,02 €
127,20 €
414,53 €
142,54 €

majetok úpadcu podľa
majetok úpadcu podľa
majetok úpadcu podľa
majetok úpadcu podľa

§67
§67
§67
§67

ods. 1 a) ZKR
ods. 1 a) ZKR
ods. 1 a) ZKR
ods. 1 a) ZKR
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42 Orná pôda 1696 SR BENKOVCE Benkovce 394 E 644/2 1/12
43 Orná pôda 5527 SR BENKOVCE Benkovce 394 E 654 1/12

Deň vydania: 01.04.2019

63,60 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR
207,26 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

20.07.2018
20.07.2018

12. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 12/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 383,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
44 Orná pôda

423 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 113/2 20/240 15,86 €

45 Orná pôda

931 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 159

20/240 34,91 €

46 Orná pôda

2463 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 204

20/240 92,36 €

47 Orná pôda

1327 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 248

20/240 49,76 €

48 Orná pôda

1970 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 305

20/240 73,88 €

49 Orná pôda

990 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 347

20/240 37,13 €

50 Trvalé trávne porasty 500 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 405/1 20/240 2,83 €
51 Trvalé trávne porasty 125 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 405/2 20/240 4,69 €
52 Orná pôda

1237 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 487

20/240 46,39 €

53 Orná pôda

762 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 507

20/240 28,58 €

54 Trvalé trávne porasty 1092 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 576

20/240 6,19 €

55 Orná pôda

622 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 612/1 20/240 23,33 €

56 Orná pôda

250 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 612/2 20/240 9,38 €

57 Orná pôda

1918 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 660

20/240 71,93 €

58 Orná pôda

1053 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 728

20/240 39,49 €

59 Orná pôda

1226 SR BENKOVCE Benkovce 383 E 758

20/240 45,98 €

majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR
majetok
ZKR

úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)

20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018

13. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 13/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 187,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
60 Orná pôda
Trvalé
porasty
Trvalé
62
porasty
61

4951 SR BENKOVCE Benkovce 187 E 330
trávne
trávne

63 Orná pôda
Trvalé
porasty
Trvalé
65
porasty
64

1433 SR BENKOVCE Benkovce 187 E 410/1 96/1680
349 SR BENKOVCE Benkovce 187 E 410/2 96/1680
4951 SR BENKOVCE Benkovce 187 E 330

trávne
trávne

majetok
ZKR
majetok
5,57 €
ZKR
majetok
1,36 €
ZKR
majetok
106,09 €
ZKR
majetok
4,64 €
ZKR
majetok
1,13 €
ZKR

96/1680 127,31 €

80/1680

1433 SR BENKOVCE Benkovce 187 E 410/1 80/1680
349 SR BENKOVCE Benkovce 187 E 410/2 80/1680

úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)
úpadcu podľa §67 ods. 1 a)

20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018

14. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 14/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 186,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
66 Orná pôda 7359 SR BENKOVCE Benkovce 186 E 210 5/60 275,96 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR
67 Orná pôda 7359 SR BENKOVCE Benkovce 186 E 210 15/60 827,89 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

20.07.2018
20.07.2018

15. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 15/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 635,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
68 Orná pôda 3785 SR BENKOVCE Benkovce 635 E 375 80/1680 81,11 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR
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16. súbor majetku zapísaný pod súpisovou zložkou č. 16/2018, Majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 37,
okres Vranov nad Topľou, obec: BENKOVCE, katastrálne územie: Benkovce
69 Lesné pozemky 620404 SR BENKOVCE Benkovce 37 E 399/2 2/84 4 431,46 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR 20.07.2018

V zmysle ustanovenia § 167n ods. 1 ZKR správca zabezpečuje speňaženie vyššie uvedeného nehnuteľného
majetku ako hnuteľnej vec za nasledovných podmienok uplatnenia predkupného práva:
Správca je oprávnený tomu, kto je z predkupného práva oprávnený (ďalej len „Oprávnený“), priamym predajom
odpredať Oprávnenému majetok (ďalej len „Majetok“), na základe odplatnej kúpnej zmluvy, pričom kúpna cena
nehnuteľnosti je určená minimálne vo výške jednotlivých príslušných súpisových hodnôt majetku dlžníka v zmysle
zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 142/2018 zo dňa 25.07.2018 – Súpis všeobecnej podstaty.
Oprávnení z predkupného práva môžu písomné uplatnenie predkupného práva zasielať, resp. doručovať osobne
na adresu sídla správcu, a to poštou alebo je potrebné ich osobne doručiť do podateľne správcu každý pracovný
deň v rámci úradných hodín správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Uplatnenie
predkupného práva – Milan Baník - NEOTVÁRAŤ“.
Ak Oprávnený využije svoje oprávnenie k uplatneniu predkupného práva, bude znášať všetky súvisiace náklady
spojené s kúpou a prevodom Majetku (napr. náklady na overovanie podpisov, správne poplatky a pod.).
Oprávnení z predkupného práva k nehnuteľnému majetku sú povinní ponúknuť minimálne sumu vo výške 100 %
hodnoty každej jednotlivej nehnuteľnosti stanovenej v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 142/2018 zo
dňa 25.07.2018 – Súpis všeobecnej podstaty – minimálne však vo výške 10,- €, a to pri nehnuteľnosti, kde je
súpisová hodnota určená pod touto výškou. Každý Oprávnení je súčasne povinní uhradiť vopred zálohu na kúpnu
cenu uvedenú vo svojom uplatnení predkupného práva (spolu vo výške 100% súpisovej hodnoty za nehnuteľnosti,
ku ktorým si Oprávnený uplatňuje predkupné právo) bezhotovostným prevodom v prospech peňažného účtu
správcu vedeného v Tatra banke a. s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 2391 1303 so správou pre prijímateľa:
„Uplatnenie predkupného práva - Bmík“. Za riadne a včasné doručenie uplatnenia predkupného práva zo strany
Oprávneného sa považuje aj pripísanie peňažných prostriedkov na vyššie uvedený účet správcu najneskôr do 60
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje podľa § 199
ods. 9 ZKR). Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Záväzné uplatnenie predkupného práva musí byť v
stanovenej lehote doručené fyzicky správcovi v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú
prepravu. Súčasne nie je akceptované doručovanie faxom, emailom alebo iným obdobným spôsobom. Riadne
doručené uplatnenie predkupného práva je záväzné, nemožno ho meniť, dopĺňať ani vziať späť a Oprávnený je
ním viazaný.
Uplatnenie predkupného práva musí byť bezpodmienečné, vyhotovené v slovenskom jazyku a zároveň
musí obsahovať:
1. Podrobné označenie Oprávneného, a to v prípade právnickej osoby uvedením obchodného mena, sídla, miesta
podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), u fyzických osôb meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum
narodenia, telefonický a e-mailový kontakt na Oprávneného, prípadne na osobu, oprávnenú konať v mene
záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie Majetku, ktorý podlieha uplatneniu predkupného práva;
3. Návrh kúpnej ceny za Majetok v mene EUR;
4. Číslo účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspešného
uplatnenia predkupného práva;
5. Dátum a vlastnoručný podpis Oprávneného, prípadne osoby oprávnenej konať v mene Oprávneného, ak je
Oprávneným právnická osoba (záväzná ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade
musí byť úradne overené plnomocenstvo prílohou uplatnenia predkupného práva).
Prílohou uplatnenia predkupného práva 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu vedený v Tatra banke
a. s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 2391 1303.
Predmet uplatnenia predkupného práva sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a Oprávnený si nebude môcť
uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti príslušnej podstate.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku zo strany Oprávnených z
predkupného práva. Oprávnený nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením si ich predkupného
práva. Nepodpísanie kúpnej zmluvy alebo jej podpísanie s výhradami zo strany Oprávnených má za následok
neuzavretie kúpnej zmluvy, a teda zmarenie uplatnenia predkupného práva. Ak Oprávnený neuzavrie kúpnu
zmluvu týkajúcu sa predmetu uplatnenia predkupného práva do 10 (desiatich) dní odo dňa uplynutia lehoty na
uplatnenie predkupného práva, na uplatnenie predkupného práva zo strany Oprávneného sa neprihliada a
zábezpeka zložená Oprávneným v celom rozsahu prepadne pomerne v prospech príslušných podstát. Právo
uplatnenia predkupného práva Oprávneného na uzavretie kúpnej zmluvy k Majetku je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ustanovenia § 167r ZKR.
V prípade, ak by ste mali k spôsobu uplatnenia Vášho predkupného práva akékoľvek otázky môžete sa na nás
obrátiť nasledovne:
Adresa:

iTRUSTee Restructuring, k.s., Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov

resp. emailom na:

office@itrust.sk

telefonický kontakt:

+421 2 2042 0140

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K027540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Grainda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 5263/58, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.8.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/158/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/158/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Vladimír Grainda, Levočská 5263/58, 058 01 Poprad, na ktorého konkurz bol vyhlásený v OV č.
58/2019 dňa 22.3.2019 pod č. K024785, 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

K027541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Grainda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 5263/58, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.8.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/158/2019 S907
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2OdK/158/2019
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.

K027542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Jusková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 4794/86, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/166/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/166/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Klára Jusková, Volgogradská 4794/86, 080 01 Prešov, na ktorú konkurz bol vyhlásený v OV č.
60/2019 dňa 26.3.2019 pod č. K025513, 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

K027543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Jusková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 4794/86, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/166/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/166/2019
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.
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K027544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Augustín Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 105/1210, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/165/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/165/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K027545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Augustín Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 105/1210, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/165/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/165/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky; a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350,-- Eur a najviac 10 000,-- Eur; môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K027546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIOVEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1 / 0, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 498 904
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2018
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa prihlásených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu BIOVEX s.r.o. v konkurze, so sídlom
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 498 904, sp. zn. 2K/6/2018 nasledovné pohľadávky veriteľa
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásené súhrnnou prihláškou pohľadávok por. č. 2 doručenou po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka por. č. 1, v celkovej výške 718,61 EUR;
2. pohľadávka por. č. 2, v celkovej výške 1.816,40 EUR

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

K027547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baník Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkovce 35, 094 02 Benkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1963
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/253/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/253/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie č. 1 – I. kolo v zmysle 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“):
Na základe uznesenia Okresného súdu Prešov zo dňa 16.05.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 97/2018, ktorý bol publikovaný dňa 22.05.2018 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Milan Baník, nar.:
16.03.1963, trvale bytom Benkovce 35, 094 02 Slovenská Kajňa (ďalej len „Dlžník“) a ustanovil správcovskú
kanceláriu iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, zn. správcu:
S1696 za správcu Dlžníka.
Predmet ponuky: hnuteľná vec tvoriaca súpisovú zložku majetku pod por. č. 70 v súpise všeobecnej podstaty,
ktorý je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 142/2018 zo dňa 25.07.2018, a to prívesný vozík:
Hnuteľný majetok - majetok všeobecnej podstaty
Por.
Približný
Druh
Popis
číslo
výroby
prívesný
JSU
VD,
VIN:
70
1996
vozík
U5RV06001TR000496

rok

Stav

Súpisová
hodnota EUR

nepojazdný 50,00 €

Dôvod zapísania do Deň zapísania do
súpisu
súpisu
majetok úpadcu podľa
20.07.2018
§67 ods. 1 a) ZKR

(ďalej len "Predmet ponuky")
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cenu; v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, rozhodne žreb správcu.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 100 % súpisovej hodnoty Predmetu
ponuky.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).
Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo aj osobne (a to po predošlej dohode do 15:00 hod. posledného
dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: iTRUSTee Restructuring, k. s., Petrovianská 38/A, 080 01 Prešov,
s označením „Ponukové konanie č. 1 – I. kolo, 5OdK/253/2018.“
Otázky ohľadom speňažovania Predmetu ponuky je možné adresovať na: kalman@itrust.sk.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca e-mailom na základe jeho žiadosti. Požiadať
o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: kalman@itrust.sk.
Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo
všetky predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú
neprimerane nízku predloženú ponuku.

V Prešove, iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K027548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lavko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 42/16, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.6.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/155/2017 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/155/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová
zložka
majetku
č.

1

Opis

Súpisová hodnota

Peňažné prostriedky:
- popis: peňažné prostriedky navrátené do konkurznej podstaty Sociálnou poisťovňou, pobočka Poprad
- mena: EUR,
- celková suma podliehajúca konkurzu: 92,68 EUR,
- súpisová hodnota majetku: 92,68 EUR.

92,68 EUR

Deň zápisu do súpisu majetku: 11.01.2019.
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167 h) ods. 1 ZKR.
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K027549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kotľár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Domaša 99, 094 02 Malá Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/167/2017 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/167/2017
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.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K027550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Muchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 772/1, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/545/2018 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/545/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Marta Muchová, nar. 07.05.1962, Orgovánová 772/1, 091 01 Stropkov, Slovenská republika,
uznesením Okresného súdu Prešov pod č. k. 2OdK/545/2018 zo dňa 02.10.2018 končí, pretože konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Prešove dňa 27.03.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca

K027551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruščák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavnica 296, 065 45 Plavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/751/2018 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/751/2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č.2:

Popis: Iná majetková hodnota
Označenie: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločnosť: Prometeus, s.r.o.
Sídlo: Huszova 278, 058 01 Poprad
IČO: 36 468 932
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12410/P
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1 z celku
Súpisová hodnota: 2.655,- Eur
Deň zapísania do súpisu: 26.03.2019
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu podľa § 167h ods. 1 ZKR

V Humennom, dňa 26.03.2019

JUDr. Vladimír Šatník, správca

K027552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Žáková - SHR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 118, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 42 028 469
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2017 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2017
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca týmto preradzuje do oddelenej podstaty veriteľa RAJCEM OKRAJCEM OK s.r.o. Košice, Sídlo:
Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO: 36 174 998 súpisové zložky majetku, pôvodne zapísané do oddelenej
podstaty veriteľa FERONA Slovakia, a.s., do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa
14.11.2018. Správca preradzuje nasledovné súpisové zložky majetku:
Hnuteľné veci :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis
Stojanová vŕtačka značky VOM 50, výrobca : Kovostroj
Rolovačka značky XZMP 2000/8C, výrobca : Stroj. Piesok
Ukosovačka značky PULLMAX X93, vyrobené vo Švédsku
Tabuľové nožnice značky NTH 3150/25, výrobca: Stroj. Piesok
Hobľovačka značky HD 12,5/3, výrobca : Kovostroj
Fréza značky FA 5 AU, výrobca : TOS Kuřim

Približný rok výroby
1985
1990
1990
1985
1977
1969

Stav opotrebovanosti
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku

Kaliaca pec 960 C-40kVA, výrobca : nezistený
Mostový žeriav 5t, typ : 11T10632MA1
Hriadeľ rotovačky, výrobca : ZŤS Dubnica

1990
2013
2006

Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku

Správca týmto preradzuje do oddelenej podstaty veriteľa RAJCEM OKRAJCEM OK s.r.o. Košice, Sídlo:
Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO: 36 174 998 súpisové zložky majetku, pôvodne zapísané do oddelenej
podstaty veriteľa VÚB Leasing, a.s., do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa
14.11.2018. Správca preradzuje nasledovné súpisové zložky majetku:
Hnuteľné veci :

Popis
Približný rok výroby Stav opotrebovanosti
Stroje pre metalurgiu, výrobca/značka : SMZ Kunová Teplica, s.r.o., výrobné číslo : M/2014-15/5
2014
Primeraný veku
2018

Správca týmto preradzuje do oddelenej podstaty veriteľa RAJCEM OKRAJCEM OK s.r.o. Košice, Sídlo:
Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO: 36 174 998 súpisové zložky majetku, pôvodne zapísané do oddelenej
podstaty veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
219/2018 dňa 14.11.2018. Správca preradzuje nasledovné súpisové zložky majetku:

Pozemky :
Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2
293
3443
3333
1966
1438
1538
3650
5329
3410
361
714
4314
101
144
79
216
305
470
26421
33

Register KN / Číslo parcely
„C“ 111
„C“ 588
„C“ 602
„C“ 620
„C“ 642
„C“ 643
„C“ 659/1
„C“ 659/2
„C“ 660/1
„C“ 660/3
„C“ 660/4
„C“ 660/5
„C“ 660/6
„C“ 660/7
„C“ 660/8
„C“ 660/9
„C“ 660/10
„C“ 660/11
„C“ 661/1
„C“ 661/2

Číslo LV
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253

Štát / obec / katastrálne územie
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
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Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie
232
2112
395
764
452
437
647
1215
762
1633
362
1057
2783
2292
393
40
115
898
10636
46
568
1114
1366
2650

„C“ 661/3
„C“ 661/4
„C“ 661/5
„C“ 661/6
„C“ 661/7
„C“ 661/8
„C“ 661/9
„C“ 661/10
„C“ 661/11
„C“ 661/12
„C“ 661/13
„C“ 661/14
„C“ 661/15
„C“ 661/16
„C“ 661/17
„C“ 661/18
„C“ 661/19
„C“ 661/20
„C“ 661/21
„C“ 670
„C“ 671
„C“ 673
„C“ 675
„C“ 682/2

1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253

Deň vydania: 01.04.2019
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica

Stavby :
Popis

Ulica/ obec/ štát

Kunová
SR
Kunová
Budova
SR
Kunová
Vodáreň
SR
Kunová
Sklad
SR
Kunová
Sklad
SR
Kunová
Kotolňa
SR
Kunová
Udrž. Budova
SR
Kunová
Montáž. budova
SR
Kunová
Zvárač. Škola
SR
Kunová
Výroba OK
SR
Kunová
Obrobňa
SR
Kunová
Obrobňa
SR
Kunová
Modeláreň
SR
Kunová
Sklad
SR
Kunová
Výroba OK
SR
Kunová
Výroba OK III
SR
Kunová
Sklad
SR
Kunová
Budova

Teplica/Kunová Teplica /
Teplica/Kunová Teplica /
Teplica/Kunová Teplica /

Súpisné číslo

Register
parcely

132

„C“ 268

1253

197

„C“661/20

1253

Budova bez SČ

„C“661/2

Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/3
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/5
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/6
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/7
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/8
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/9
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/10
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/11
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/12
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/13
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/14
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/15
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/16
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/17
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/18

KN

/

Číslo

Číslo LV Štát / obec / katastrálne územie

1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253

SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová

Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
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Kunová Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/18
SR
Kunová Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/19
SR
Kunová Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“682/2
SR

Deň vydania: 01.04.2019
1253
1253
1253

SR / Kunová Teplica / Kunová
Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová
Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová
Teplica

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K027553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šmihula Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakovce 30, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/163/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/163/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Milan Šmihula, nar. 19.05.1981, bytom Žakovce 30, 059 73
Žakovce, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn.5OdK/163/2019, oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť na t. č. 0917 664 777 alebo e-mailom na
adrese: figura@figuralegal.sk.
V Prešove dňa 27.03.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K027554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šmihula Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakovce 30, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/163/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/163/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Milan Šmihula, nar. 19.05.1981, bytom Žakovce 30, 059 73
Žakovce, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn.5OdK/163/2019, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „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 v Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky, číslo: 2501255852/8330, IBAN: SK1783300000002501255852, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
V Prešove dňa 27.03.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K027555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikula Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 747/23, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/110/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/110/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným
Súp.
zložka č.

Základné
imanie

1.

200.000,- SKK
(6.640,- EUR)

Obch. meno /
IČO
INTERIÉR
EXTRA, s.r.o. /
36 453 994

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

Opis obch. spoločnosti

Veľkosť
obch.
podielu

Súpisová
hodnota

Spoločnosť nie je platiteľom DPH, od roku 2002
nevykonáva žiadnu činnosť. K 07.01.2019 má dlh voči
Finančnej správe SR vo výške 480,- Eur.

100,00%

300,- EUR

Prešov, dňa 27.03.2019

K027556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Grešáka 3558 / 27, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1997
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/149/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/149/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Dalibor Sivák, nar. 26.03.1997, bytom: J. Grešáka 3558/27, 085
01 Bardejov, (ďalej len „Dlžník “) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp.zn.
2OdK/149/2019, 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. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných
pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Námestie
slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 907 490 493,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: office@ikskonkurzy.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K027557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Grešáka 3558 / 27, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1997
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/149/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/149/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848zo 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 dlžníkaoznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
12.03.2019, č.k. 2OdK/149/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 18.03.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dalibor Sivák, nar. 26.03.1997, bytom: J. Grešáka 3558/27, 085 01 Bardejov, (ďalej len „dlžník“).
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2019. V zmysle Nariadenia a ZKR
ako správca dlžníkavyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásilisvoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so
sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republikak číslu konania 2OdK/149/2019.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

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.
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Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
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.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie
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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 Districtcourt Prešovfrom 12th of March 2019, file No.
2OdK/149/2019 published in Commercial Journal on 18th of March 2019, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Dalibor Sivák, date of birth: 26.03.1997, residence: J. Grešáka 3558/27, 085 01 Bardejov,
(hereinafter only “debtor”). This resolution of the District court Prešov became valid on 19th of March 2019. The
bankruptcy was declared as of this date. 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 I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, Námestie Slobody 98,
093 01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic to the file No. 2OdK/149/2019. According to the article 55 of the
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union.If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

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

K027558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Grešáka 3558 / 27, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1997
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/149/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/149/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1818, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľouako konkurzný správca
dlžníka: Dalibor Sivák, nar. 26.03.1997, bytom: J. Grešáka 3558/27, 085 01 Bardejov, týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
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kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453
Vedený vo VÚB, a.s.
Variabilný symbol: 21492019
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): Dalibor Sivák, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/149/2019

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K027559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DAK TRANS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 52 / 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 270 619
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/11/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/11/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
PILÁT Insolvency Services, k. s., správca podstaty úpadcu: DAK TRANS, s.r.o., sídlom Levočská 52, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 45 270 619 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
speňaženia časti majetku úpadcu:
DAK TRANS, s.r.o., sídlom Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 270 619
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa a zástupcu veriteľov: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR –
Daňový úrad Prešov);(ďalej iba ako „SKAS“) zo dňa 20.02.2019, č.j. 43456/OSP I/2019
nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová zložka č.
1 v súpisovej hodnote 14.700 €; pričom predmetom ponukového konania je:
·

Nehnuteľnosť – Stavba, Pozinkovňa, súpisné číslo 1462, postavená na parc. registra „C“, parc. č.
1429/26, štát: Slovenská republika, obec Stará Ľubovňa, k. ú. Stará Ľubovňa, ulica Továrenská,
evidovaná na LV č. 7289, veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu 1/1 z celku.
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II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania ako speňaženie podstatnej časti
majetku patriaceho k podniku úpadcu.
V prvom kole verejného ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej
hodnoty speňažovaného majetku. Úspešným účastníkom ponukového konania v prvom kole sa stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Adresa na doručovanie ponúk:
PILÁT Insolvency Services, k. s., správca
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Tel.: +421 948 002 990, e-mail: spravca@akpilat.sk
III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia je vyššie uvedená súpisová zložka majetku oddelenej podstaty;
· každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 2.000,- Eur na bankový účet vedený pre
účely konkurzného konania IBAN: SK43 0900 0000 0051 4891 5787;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka vo výške 2.000,- Eur zložená na vyššie uvedený
bankový účet;
· v tomto kole ponukového konania musí byť kúpna cena vo výške minimálne 100 % súpisovej hodnoty,
na nižšie ponuky sa nebude prihliadať;
· ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
· vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň,
· záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,Konkurz 5K/11/2018 PONUKA-NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk do 16:00 hod.;
· záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 1 – viď bod I. tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 2.000,- Eur na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK43 0900 0000 0051
4891 5787 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
· riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
· speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
· termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 10.04.2019 so začiatkom
o 10:00 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 17.04.2019 so začiatkom o 10:00 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
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v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania
označenie predmetu kúpy;
návrh kúpnej ceny;
doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom SKAS, a to
v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto ponukovom kole a vyhotoví o tom úradný
záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez uvedenia dôvodu;
· zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
· zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
· neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.
PILÁT Insolvency Services, k. s., správca, zast.:
Mgr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K027560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/742/2018 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/742/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením sp.zn.: 5OdK/742/2018 Okresného súdu v Prešove zo dňa 18.12. 2018, uverejneného v Obchodnom
vestníku 247/2018 zo dňa 27.12.2018, pod K098396, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lucia
Hangurbadžová, nar. 17.10.1984, trvale bytom Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
06.09.2018, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu i zo zisťovania majetku dlžníka správcom, správca
zistil, že dlžník je vlastníkom zaťaženého majetku, ktorý netvorí konkurznú podstatu a za posledné tri roky
nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Lucia Hangurbadžová, nar. 17.10.1984, trvale bytom Hviezdoslavova 634/63, 059 01
Spišská Belá, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lucia Hangurbadžová, nar. 17.10.1984, trvale
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá, zrušuje.
Humenné, 27.03.2019
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K027561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Horvathová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 230/5, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/761/2018 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/761/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením sp.zn.: 5OdK/761/2018 Okresného súdu v Prešove zo dňa 27.12. 2018, uverejneného v Obchodnom
vestníku 4/2019 zo dňa 07.01.2019, pod K001127, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zuzana
Horvathová, nar. 29.06.1986, trvale bytom Mlynská 230/5, 059 16 Hranovnica.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
06.09.2018, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu i zo zisťovania majetku dlžníka správcom, správca
zistil, že dlžník nevlastní majetok a ani za posledné tri roky nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda konkurzná
podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Zuzana Horvathová, nar. 29.06.1986, trvale bytom Mlynská 230/5, 059 16
Hranovnica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Zuzana Horvathová, nar. 29.06.1986, trvale bytom
Mlynská 230/5, 059 16 Hranovnica, zrušuje.
Humenné, 27.03.2019
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K027562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1171/50, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/727/2018 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/727/2018
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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Dominik Pastier, správca dlžníka Marcela Dunková, týmto v súlade so záväzným pokynom veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. zo dňa 25.03.2019, zverejňuje nasledovné:
verejné ponukové konanie
na nasledovné súpisové zložky majetku:
Zložka č. 1

Hnuteľná vec
Popis
Rok výroby
Stav
Umiestnenie
Obchodné označenie
Farba
Výrobné číslo (VIN)
Evidenčné číslo
Motor
Prevodovka
Súpisová hodnota
Deň zápisu

Osobné motorové vozidlo
1999
Nepojazdné
1. mája, Spišská Belá
Škoda Octavia I
Strieborná metalíza
TMBBE21U1Y2326817
KK746BX
AQY 2,0i 85 kW
5° automatická
100,- €
25.01.2019

Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu: Mgr. Dominik Pastier, tel.: 0944 208 285, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na
adrese: spravcapastier@gmail.com.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu s IBAN: IBAN SK36 1111 0000 0014 6844 9000 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia a.s., pobočke zahraničnej banky, VS:27271851.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Verejné ponukové konanie bude trojkolové, pričom bude možné akceptovať ponuku vo výške najmenej 100 %
súpisovej hodnoty. Náklady nadobudnutia motorového vozidla hradí nadobúdateľ.
II. Termín a miesto predkladania ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie: Mgr. Dominik
Pastier, 0820 01 Drienovská Nová Ves 38, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je kalendárny deň nasledujúci po dni
zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie – Marcela Dunková – NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe
splnomocnenia správca neprihliada.
III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň otváranie
obálok so záväznými ponukami.
IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je
súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
V. Iné skutočnosti
Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom
označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu
majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uverejnených v § 167r
ZKR.
V prípade, ak nedôjde k speňaženiu nehnuteľností, správca motorové vozidlo zo súpisu vylúči a oznámi, že
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Pre začiatok plynutia lehôt uvedených v tomto záväznom pokyne je rozhodujúce zverejnenie oznamu
v Obchodnom vestníku správcom.
Dominik Pastier, správca dlžníka Marcela Dunková

K027563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 35, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2017 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO:
36 192 309 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
spoločného speňaženia časti majetku úpadcu:
TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 36 192 309
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, konajúca prostredníctvom:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A,
Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ UniCredit“) zo dňa 21.09.2018 č.j. 337/2018
a
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR – Daňový úrad Košice, so
sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018; ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ SKAS“) zo dňa
18.10.2018, č.j. 20088/OSP I/2018
nasledovne:
I. Predmet speňaženia:
A. Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: UniCredit, ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová zložka č. 1 v súpisovej hodnote 742.785,60 €; súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 109/2018 zo dňa 07.06.2018 pod č. oznámenia: K040122, a to:
· klietková technológia s automatickým zberom vajec, výrobné čísla: OKT-SK2-74/2012, OKT-SK112/2012, OKT-SK1-21/2012;
· technológia voľnej podstielky, výrobné čísla: ZH-EU-31/12, ZH-EU-32/12, ZH-EU-33/12;
B. Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová
zložka č. 5 po vykonaní aktualizácie súpisovej zložky č. 5 v súpisovej hodnote 30.000,00 €; aktualizácia
súpisovej zložky č. 5 bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 224/2018 zo dňa 21.11.2018 pod č.
oznámenia: K089553, pričom predmetom ponukového konania je:
· Stavba bez súpisného čísla – znášková hala postavená na parc. č. 423; Štát: Slovenská republika, obec:
Michalovce, kat. úz.: Topoľany, č. LV: 5659, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia stavby nie je
evidovaný na liste vlastníctva.

II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania. Tento majetok bude speňažený
ako jeden súbor majetku.
V treťom kole verejného ponukového konania sa úspešným účastníkom ponukového konania stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
Mlynská 27
040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia sú vyššie uvedené súpisové zložky majetku speňažované spoločne ako jeden
súbor majetku;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu;
· v tomto ponukovom kole rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena;
· ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
· vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené;
· záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,SPOLOČNÁ PONUKA 26K/30/2017 NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk do 15:30 hod.;
· záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 1 – viď bod I.A tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 30% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000 0029
3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 5 – viď bod I.B tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 10% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000 0029
3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 10.04.2019 so začiatkom
o 10:00 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 17.04.2019 so začiatkom o 10:00 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
· označenie predmetu kúpy;
· návrh kúpnej ceny;
· doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
· spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa UniCredit a v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa SKAS,
a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto ponukovom kole a vyhotoví o tom
úradný záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· zabezpečený veriteľ UniCredit a tiež správca majú právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a
zároveň majú zabezpečený veriteľ UniCredit a tiež správca právo odmietnuť všetky predložené ponuky
aj bez uvedenia dôvodu;
· zabezpečený veriteľ SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez
uvedenia dôvodu;
· zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
· zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
· neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.

Ing. Imrich Krupička, správca

K027564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 35, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 26K/30/2017 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO:
36 192 309 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
speňaženia časti majetku úpadcu:
TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 36 192 309
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR – Daňový úrad Košice, so
sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018; ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ SKAS“) zo dňa
18.10.2018, č.j. 20088/OSP I/2018
nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová zložka č.
1 v súpisovej hodnote 520,00 € a zároveň súpisová zložka č. 2 v súpisovej hodnote 138.000,00 €; súpis oddelenej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 127/2018 zo dňa 03.07.2018 pod č. oznámenia: K047325,
pričom predmetom ponukového konania je:
·
·

Stavba bez súpisného čísla – senník na parc. č. 295/42; Štát: Slovenská republika, obec: Suché, kat.
úz.: Suché, č. LV: 540, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia stavby nie je evidovaný na liste
vlastníctva;
Stavby bez súpisného čísla – súbor nehnuteľností, a to: kôlňa-sklad na parc. č. 295/13, sklad tekutých
hnoj. na parc. č. 295/41, kravín-výkrmňa HD na parc. č. 295/18, prístrešok pre včely na parc. č. 295/45,
soc.zariadenie na parc. č. 295/14, teľatník na parc. č. 295/43, teľatník na parc. č. 295/44; Štát: Slovenská
republika, obec: Suché, kat. úz.: Suché, č. LV: 559, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia stavby nie
je evidovaný na liste vlastníctva.

II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania. Tento majetok bude speňažený
ako jeden súbor majetku.
V treťom kole verejného ponukového konania sa úspešným účastníkom ponukového konania stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
Mlynská 27
040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia sú vyššie uvedené súpisové zložky majetku oddelenej podstaty, pričom stavby
budú speňažené spoločne ako jeden súbor majetku;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu;
· v tomto ponukovom kole rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena;
· ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
· vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené;
· záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,PONUKA SUCHÉ 26K/30/2017 NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk do 15:30 hod.;
· záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 1 a č. 2 – viď bod I. tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku
vo výške 10% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000
0029 3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
· riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
· speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
· termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 10.04.2019 so začiatkom
o 11:00 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 17.04.2019 so začiatkom o 11:00 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
· označenie predmetu kúpy;
· návrh kúpnej ceny;
· doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
· spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa SKAS, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto
ponukovom kole a vyhotoví o tom úradný záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· zabezpečený veriteľ SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez
uvedenia dôvodu;
· zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
· zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.

Ing. Imrich Krupička, správca

K027565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 35, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2017 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO:
36 192 309 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
speňaženia časti majetku úpadcu:
TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 36 192 309
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR – Daňový úrad Košice, so
sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018; ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ SKAS“) zo dňa
18.10.2018, č.j. 20088/OSP I/2018
nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová zložka č.
3 v súpisovej hodnote 1.000,00 €; doplnenie súpisu oddelenej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
135/2018 zo dňa 16.07.2018 pod č. oznámenia: K050748, pričom predmetom ponukového konania je:
·

Stavba bez súpisného čísla – poľné hnojisko na parc. č. 506; Štát: Slovenská republika, obec: Petrovce
nad Laborcom, kat. úz.: Petrovce nad Laborcom, č. LV: 1693, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia
stavby nie je evidovaný na liste vlastníctva.

II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania. Tento majetok bude speňažený
ako jeden súbor majetku.
V treťom kole verejného ponukového konania sa úspešným účastníkom ponukového konania stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
Mlynská 27
040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia je vyššie uvedená súpisová zložka majetku oddelenej podstaty, pričom stavba
bude speňažená ako jeden súbor majetku;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu;
· v tomto ponukovom kole rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena;
· ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
· vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené;
· záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,PONUKA Petrovce nad Laborcom 26K/30/2017 NEOTVÁRAŤ“ najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:30 hod.;
· záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 3 – viď bod I. tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 10% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000 0029
3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
· riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
· speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
· termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 10.04.2019 so začiatkom
o 12:30 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 17.04.2019 so začiatkom o 12:30 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
· označenie predmetu kúpy;
· návrh kúpnej ceny;
· doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
· spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa SKAS, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto
ponukovom kole a vyhotoví o tom úradný záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· zabezpečený veriteľ SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez
uvedenia dôvodu;
· zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
· zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
· neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.

Ing. Imrich Krupička, správca

K027566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 35, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2017 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO:
36 192 309 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
speňaženia časti majetku úpadcu:
TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 36 192 309
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR – Daňový úrad Košice, so
sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018; ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ SKAS“) zo dňa
18.10.2018, č.j. 20088/OSP I/2018
nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová zložka č.
6 v súpisovej hodnote 10.000,00 €; doplnenie súpisu oddelenej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 224/2018 zo dňa 21.11.2018 pod č. oznámenia: K089554, pričom predmetom ponukového konania je:
·

Stavby bez súpisného čísla – súbor nehnuteľností, a to: sklad na parc. č. 434, znášková hala na parc. č.
421, znášková hala na parc. č. 425; Štát: Slovenská republika, obec: Michalovce, kat. úz.: Topoľany, č.
LV: 5659, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia stavby nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania. Tento majetok bude speňažený
ako jeden súbor majetku.
V treťom kole verejného ponukového konania sa úspešným účastníkom ponukového konania stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
Mlynská 27
040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia je vyššie uvedená súpisová zložka majetku oddelenej podstaty, pričom stavby
budú speňažené spoločne ako jeden súbor majetku;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu;
· v tomto ponukovom kole rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena;
· ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
· vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené;
· záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,PONUKA TOPOĽANY 26K/30/2017 NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk do 15:30 hod.;
· záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 6 – viď bod I. tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 10% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000 0029
3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
· riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
· speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
· termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 10.04.2019 so začiatkom
o 10:30 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 17.04.2019 so začiatkom o 10:30 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
označenie predmetu kúpy;
návrh kúpnej ceny;
doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa SKAS, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto
ponukovom kole a vyhotoví o tom úradný záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· zabezpečený veriteľ SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez
uvedenia dôvodu;
· zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
· zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
· neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.

Ing. Imrich Krupička, správca

K027567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lorenčíková Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sofijská 2441/5, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/467/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/467/2018
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
Kvetoslava Lorenčiková, narodená: 06.10.1964, bytom: Sofijská 2441/5, 040 13 Košice 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:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká republika, IČO:
24785199 prihlásená celková suma pod por. č. 1: 527,43 Eur.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca
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K027568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lorenčíková Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sofijská 2441/5, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/467/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/467/2018
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
Kvetoslava Lorenčiková, narodená: 06.10.1964, bytom: Sofijská 2441/5, 040 13 Košice 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
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1 a pod por. č. 2 bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759 prihlásená
celková suma pod por. č. 1 v celkovej výške 33,19 Eur a pod por. č. 2 v celkovej výške 33,19 Eur
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K027569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Bakajsa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/25/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivan Roháč - správca konkurznej podstaty úpadcu Július Bakajsa, narodený: 13.11.1967, bytom:
Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta, podnikajúci pod obchodným menom: Július Bakajsa, s miestom
podnikania: Sputniková 1469/3, 040 12 Košice-Nad Jazerom, IČO: 46880658, zastúpený: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, Sp. zn. 9OdK/25/2019 , v konkurznom konaní na Okresnom súde Košice I, 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. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok
až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Masarykova 21, 040 01 Košice po
predchádzajúcej dohode so správcom.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t.
č.: +421 915 514 430, alebo elektronicky na emailovej adrese: rohac.spravca@gmail.com.

JUDr. Ivan Roháč – správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lorenčíková Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sofijská 2441/5, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/467/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/467/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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
Kvetoslava Lorenčiková, narodená: 06.10.1964, bytom: Sofijská 2441/5, 040 13 Košice týmto v súlade ust. §
167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K027571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tibor Máté
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Hrvolová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/2/2019 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/2/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania:
JUDr. Veronika Hrvolová, správca podstaty v konkurznom konaní sp. zn.: 31OdK/2/2019 vedenom na majetok
dlžníka: Ing. Tibor Máté, narodený: 04.06.1961, bytom: Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník, týmto v zmysle ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), vyhlasuje 1. kolo ponukového konania.
Súpisová zložka majetku č. 1, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec patriaca do majetku
všeobecnej konkurznej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 55/2019 vydanom dňa
19.03.2019 pod č. K023828:
Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Príves za osobný automobil SPORT JACHT LPB 206 M, EČ: TV 121 YB, výrobné č.:
16128/90, farba: hnedá, najväčšia povolená rýchlosť: 80 km/h
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rok výroky: 1990
Stav opotrebovanosti: dobrý, stav zodpovedajúci veku vozidla
Súpisová hodnota: 180,00 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle ust. § 167h ods. 1 ZKR

Podmienky 1. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je vyššie špecifikovaná hnuteľná vec.
2. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 31OdK/2/2019 – PONUKOVÉ
KONANIE - súpisová zložka č. 1 - NEOTVÁRAŤ“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení 1. kola ponukového konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9
ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Na záväzné
ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Adresa na doručovanie ponúk je kancelária správcu: JUDr. Veronika Hrvolová, sídlo správcovskej
kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice.
5. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u
fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu a číslo
bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá
ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku všeobecnej konkurznej podstaty č. 1 (180,00 EUR). Záujemca
o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedený v Československej obchodnej
banke, a.s., č. účtu IBAN: SK58 7500 0000 0040 2668 0268 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a) spisovú značku konkurzu: 31OdK/2/2019, b)
v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa – obchodné meno/názov a v prípade fyzickej
osoby nepodnikateľa – meno a priezvisko.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 6. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci verejného
ponukového konania nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s
najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
9. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
10. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
11. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti uhradenú ponúknutú cenu v lehote do 10 dní
odo dňa vyhodnotenia ponúk správcom.
12. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v ust. § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do
desiatich dní od skončenia ponukového konania.
13. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0907 870 368 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: hrvolova.spravca@gmail.com.

JUDr. Veronika Hrvolová, správca
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K027572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Bakajsa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/25/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/25/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca JUDr. Ivan Roháč, so sídlom Masarykova 21, 040 01 Košice, podľa § 167j ods. 1 ZKR per analogiam, v
súvislosti s povinnosťou vyhotovenia súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka: Július Bakajsa, narodený:
13.11.1967, bytom: Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta, vedeného pod Sp. zn. 9OdK/25/2019, oznamuje:
Súpis majetku konkurznej podstaty neobsahuje žiadnu majetkovú zložku konkurznej podstaty. V konkurze
nebol zistený žiadny majetok, ktorý podlieha konkurzu, a ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

V Košiciach dňa 27.03.2019
JUDr. Ivan Roháč, správca

K027573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica za mostom 231 / 12, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/442/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/442/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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 Milan
Tokár, narodený: 09.08.1969, bytom: Za mostom 231/12, 076 17 Nižný Žipov týmto v súlade ust. § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K027574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokoľany 72, 044 57 Sokoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

623

Obchodný vestník 64/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2019

Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/115/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/115/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 21.03.2019, sp. zn.: 31Odk/115/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: František Varga, narodený 19.04.1971, bytom Sokoľany 72, 044 57 Sokoľany (ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu Mgr. Peter Pihorňa – správca
so sídlom Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č
61/2019 zo dňa 27.03.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2019.

V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do
správcovského spisu je nutné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0902 251 466, prípadne na
adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: office@akpihorna.sk.
V Košiciach, dňa 27.03.2019
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K027575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Baka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/25/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/25/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

JUDr. Ivan Roháč, správca so sídlom kancelárie Masarykova 21 , 040 01 Košice
+421915514430, rohac.spravca@gmail.com

V Košiciach, dňa 27.03.2019

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Appeal to register claims. It is necessary to keep all determined deadlines !

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Július Bakajsa, narodený: 13.11.1967, bytom: Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta,
Slovensko, (s ukončenou podnikateľskou činnosťou pod obchodným menom Július Bakajsa s miestom
podnikania 040 12 Košice, Sputniková 1469/3, IČO : 46880658), ďalej len „dlžník “, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 9OdK/25/2019 zo dňa 25.03.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015
, as the bankruptcy trustee of Július Bakajsa, date of birth : 13.11.1967, domicile: Slanská Huta 90, 044 17
Slanská Huta, Slovakia (carrying out business activities under commercil name Július Bakajsa with
a place of 040 12 Košice, Sputniková 1469/3, company identification No: 46880658), hereinafter only ,, the
Bankrupt “, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Košice I., No. 9OdK/25/2019 dated
25th of March 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddĺženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered,
the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security
right, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 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 (§ 28
ods. 4 ZKR).
5. 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).
6. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
6. 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).
7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Ivan Roháč, správca so sídlom Masarykova
21, 040 01 Košice, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika (§ 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).
7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Ivan Roháč, správca
offices Masarykova 21, 040 01 Košice , ,Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In
one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Košice I (District Court Košice I) ,
Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
8. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
8. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report
with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
9. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
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 / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia .aspxwww .justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 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).
12. 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).
13. 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).
13. 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).
14. 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).
14. 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).
15. 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).
15. 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).
16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
16. 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).
17. Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated
20th of May 2015.

JUDr. Ivan Roháč, správca dlžníka /trustee of the bankrupt

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokoľany 72, 044 57 Sokoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/115/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/115/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na
majetok úpadcu, František Varga, trvale bytom Sokoľany 72, 044 57 Sokoľany, bol Uznesením Okresného súdu
Košice I sp. zn. 31Odk/115/2019 zo dňa 21.03.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovený
Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie: Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 61/2019 dňa 27.03.2019, právoplatnosť nadobudlo
dňa 28.03.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May
2000, as the trustee of bankrupt František Varga, residence Sokoľany 72, 044 57 Sokoľany,(Hereinafter
„bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court in Košice I No. 31Odk/115/2019dated 21.03.2019
declared the bankcruptcy of the bankrupt.
This resolution of the District Court Košice I was published in the Commercial bulletin No. 61/2019 on 27.03.2019
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Peter Pihorňa, seated Námestie
osloboditeľov No. 3, 040 01 Košice as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Košice I became valid on 28.03.2019. This day the bakruptcy was declared.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. 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 lodged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 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 (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
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 bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
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.
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.
The claim shall be applied in euro.
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
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).
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 bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Košiciach, dňa 27.03.2019, In Košice on 27.03.2019
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K027577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Himaľ Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Záhumní 27 / 26, 076 14 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/81/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/81/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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 Stanislav
Himaľ, narodený: 05.09.1964, bytom: Na Záhumní 27/26, 076 14 Lastovce týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K027578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šemega Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2304/6, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/122/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/122/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Roman Zajac, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ladislav Šemega, nar.: 19.12.1954, bytom: J.
Matušku 2304/6, 052 05 Spišská Nová Ves, oznamuje účastníkom konkurzného konania vednom na Okresnom
súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/122/2019, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod - 12,00
hod a od 13,00 hod - 15,00 hod. Termín je vhodné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0903 600 621.

Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd,
účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné
v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Roman Zajac
správca

K027579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šemega Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2304/6, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/122/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Roman Zajac, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Šemega, nar.: 19.12.1954, bytom: J.
Matušku 2304/6, 052 05 Spišská Nová Ves, oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn.
26OdK/122/2019 vedenom na Okresnom súde Košice I, podľa ust. § 32 ods 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.

Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený
v OTP banke, a. s. IBAN: SK75 5200 0000 0000 1123 7417, s uvedením variabilného symbolu - číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a špecifického symbolu – 2612219.

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

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

K027580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jasenčár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 415/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2016 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Jasenčár, narodený 17.05.1956, bytom: Hviezdoslavova 415/4, 052
01 Spišská Nová Ves oznamuje vylúčenie majetku zo všeobecnej podstaty úpadcu podľa § 81 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe
predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu zo dňa 27.03.2019. Ide o nasledovný hnuteľný majetok zapísaný
v súpise všeobecnej podstaty / zverejnené v Obchodnom vestníku č. 235/2016 zo dňa 08.12.2016 / :
Por. č. 2 : Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis: Osobné motorové vozidlo FIAT MULTIPLA 186/AXB1A/018,
VIN ZFA 186000002017513, súpisová hodnota 900,00 EUR
Por. č. 3: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis: Notebook ASUS X51 RL, súpisová hodnota 100,00 EUR
Por. č. 4: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis: Bicykel Author Dalas, súpisová hodnota 30,00 EUR
Por. č. 5: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis: televízor Philips, súpisová hodnota 30,00 EUR
Por. č. 6: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis: Televízor TVP 370 B SILVER, súpisová hodnota 30,00 EUR
Por. č. 7: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis: hodiny, súpisová hodnota 30,00 EUR
Por. č. 8: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis: žehlička, model SILVA , súpisová hodnota 50,00 EUR
Por. č. 9: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis vŕtačka NAREX, súpisová hodnota 30,00 EUR
Por. č. 10: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis Udica, súpisová hodnota 10,00 EUR
Por. č. 11: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis: vzduchovka vz.47, súpisová hodnota 30,00 EUR
Por. č. 12: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis: tlačiareň LEXMARK, súpisová hodnota 20,00 EUR
Por. č. 13: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: popis: navigácia VDO DAYTONA, súpisová hodnota 50,00 EUR

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

K027581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gally
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Móricova 200/4, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/118/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/118/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Martin Gally, nar. 10. 9.
1985, bytom: Móricova 200/4, 054 01 Levoča týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú možnosť nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od
8.00 hod. – 12.00 hod a od 13.00 hod. – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel. 0903 113 095.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K027582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gally
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Móricova 200/4, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/118/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/118/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Urbánek, správca dlžníka: Martin Gally, nar. 10. 9. 1985, bytom: Móricova 200/4, 054 01 Levoča
v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania o určenie pohľadávky popretej veriteľom je: SK03 8330 0000 0026 0134 3905, vedený vo Fio banke, a.s.
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo 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 na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K027583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zelenáková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajícka 870/8, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1957
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/359/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/359/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, správca dlžníka Zdenka Zelenáková, nar. 15.01.1957, bytom Tokajícka 870/8, 040 2 Košice,
podnikajúca pod obchodným menom Zdenka Zelenáková – PIKANT - KIOSK, s miestom podnikania
Tokajícka 870/8, 040 2 Košice, IČO: 10 692 631, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
12.10.2010, v konkurzním konaní vedenom pod sp.zn. 31OdK/359/2018 na Okresnom súde Košice I., týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n a p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného
majetku menšej hodnoty .

Kolo: Prvé
Predmet: súbor nehnuteľností tvoriacich súpisové zložky majetku č.1 až č. 4 v súpise všeobecnej postaty, ktoré
sú zverejnené v obchodnom vestníku SR č. 212/2018 zo dňa 05.11.2018 pod (K084188). Nehnuteľnosti sa
predávajú ako celok, teda ako súbor.
1. Súbor majetku nehnuteľností zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1-4 v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenej v OV č. 212/2018 zo dňa 5.11.2018 – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 721,
obec: Pusté Pole, katastrálne územie: Pusté Pole
· Súpisová hodnota majetku súboru: 16,92 Eur
Por.
č.

1.
2.
3.
4.

Druh

orná
pôda
orná
pôda
orná
pôda
orná
pôda

Výmera

v

m2

Štát Obec

Pusté
Pole
Pusté
SR
Pole
Pusté
SR
Pole
Pusté
SR
Pole

678

SR

303
21
57

Katastrálne

Číslo

Parcela

Parcelné

územie

LV

registra

číslo

Pusté Pole 721

E

1108/2

4/36 10,85 €

Pusté Pole 721

E

1108/3

4/36 4,85 €

Pusté Pole 721

E

1108/4

4/36 0,35 €

Pusté Pole 721

E

1109/3

4/36 0,92 €

Podiel

Súpisová hodnota v
EUR

Dôvod zapísania do súpisu

majetok úpadcu
ods. 1 a)
majetok úpadcu
ods. 1 a)
majetok úpadcu
ods. 1 a)
majetok úpadcu
ods. 1 a)

podľa § 67
podľa § 67
podľa § 67
podľa § 67

Deň

zapísnia

do

súpisu

29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018

Predmet: nehnuteľnosť tvoriacich súpisovú zložku majetku č. 5 v súpise všeobecnej postaty, ktoré sú zverejnené
v obchodnom vestníku SR č. 212/2018 zo dňa 05.11.2018 pod (K084188). Nehnuteľnost sa predávajú ako celok,
teda ako súbor.
2. Nehnuteľnosť zapísaná pod súpisovou zložkou č. 5 v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej
v OV č. 212/2018 zo dňa 5.11.2018 – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1788, obec: Kamenica,
katastrálne územie: Kamenica
· Súpisová hodnota majetku súboru: 218,53 Eur
Por.
č.

5.

Druh

orná
pôda

Výmera
m2

1155

v

Štát Obec

Katastrálne
územie

SR Kamenica Kamenica

Číslo LV

Parcela

Parcelné

registra

číslo

1788 E

256/35

Podiel

Súpisová hodnota v
EUR

1/1 218,53 €

Dôvod zapísania do súpisu

Deň

majetok úpadcu podľa § 67
29.10.2018
ods. 1 a)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet: nehnuteľnosť tvoriacich súpisovú zložku majetku č.6 v súpise všeobecnej postaty, ktoré sú zverejnené
v obchodnom vestníku SR č. 212/2018 zo dňa 05.11.2018 pod (K084188). Nehnuteľnost sa predávajú ako celok,
teda ako súbor.
3. Nehnuteľnosť zapísaná pod súpisovou zložkou 6. v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v OV
č. 212/2018 zo dňa 5.11.2018 – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3928, obec: Šarišské Jastrabie,
katastrálne územie: Šarišské Jastrabie
· Súpisová hodnota majetku súboru: 204,43 Eur
Por.
č.

6.

Druh

orná
pôda

Výmera

v

m2

15448

Štát Obec

SR

Šarišské
Jastrabie

Parcela

Parcelné

registra

číslo

Katastrálne územie

Číslo LV

Šarišské
Jastrabie

3928 E

2041

Podiel

Súpisová

hodnota

v EUR

4/36 204,43 €

Dôvod zapísania do súpisu

Deň

zapísnia

do

súpisu

majetok úpadcu podľa §
29.10.2018
67 ods. 1 a)

Predmet: súbor nehnuteľností tvoriacich súpisové zložky majetku č.7 až č. 12 v súpise všeobecnej postaty, ktoré
sú zverejnené v obchodnom vestníku SR č. 212/2018 zo dňa 05.11.2018 pod (K084188). Nehnuteľnosti sa
predávajú ako celok, teda ako súbor.
4. Súbor majetku nehnuteľností zapísaný pod súpisovou zložkou 7-12 v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenej v OV č. 212/2018 zo dňa 5.11.2018 – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3929, obec:
Šarišské Jastrabie, katastrálne územie: Šarišské Jastrabie
· Súpisová hodnota majetku: 189,38 Eur
Por.
č.

Druh

orná
pôda
orná
8.
pôda
orná
9.
pôda
orná
10.
pôda
orná
11.
pôda
orná
12.
pôda
7.

Výmera

v

m2

Štát Obec

1042

SR

851

SR

1596

SR

3072

SR

1331

SR

6419

SR

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Katastrálne územie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Číslo LV

Parcela

Parcelné

registra

číslo

Podiel

Súpisová hodnota
v EUR

3929 E

522

4/36 13,79 €

3929 E

523

4/36 11,26 €

3929 E

530

4/36 21,12 €

3929 E

848

4/36 40,65 €

3929 E

961

4/36 17,61 €

3929 E

2040

4/36 84,95 €

Dôvod zapísania do súpisu

majetok úpadcu
67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
67 ods. 1 a)

podľa §
podľa §
podľa §
podľa §
podľa §
podľa §

Deň

zapísnia

do

súpisu

29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018

Predmet: súbor nehnuteľností tvoriacich súpisové zložky majetku č.13 až č. 25 v súpise všeobecnej postaty, ktoré
sú zverejnené v obchodnom vestníku SR č. 212/2018 zo dňa 05.11.2018 pod (K084188). Nehnuteľnosti sa
predávajú ako celok, teda ako súbor
5. Súbor majetku nehnuteľností zapísaný pod súpisovou zložkou 13-25 v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenej v OV č. 212/2018 zo dňa 5.11.2018 – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1103,
obec: Šarišské Jastrabie, katastrálne územie: Šarišské Jastrabie
Súpisová hodnota majetku súboru: 258,47 Eur
Por.
č.

Druh

Výmera
m2

trvalý trávnatý
76
porast
trvalý trávnatý
14.
686
porast
13.

v

Štát Obec

Katastrálne územie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
SR
Jastrabie
Šarišské

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské

SR

Číslo LV

Parcela
registra

Parcelné číslo Podiel

Súpisová
hodnota v EUR

1103 E

1892/102 4/36 0,25 €

1103 E

1892/202 4/36 2,27 €

Dôvod zapísania do súpisu

zapísnia

súpisu

majetok úpadcu podľa
29.10.2018
§ 67 ods. 1 a)
majetok úpadcu podľa
29.10.2018
§ 67 ods. 1 a)
majetok úpadcu podľa
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15. orná pôda

6036

SR

16. orná pôda

624

SR

17. orná pôda

1351

SR

18. orná pôda

2778

SR

19. orná pôda

2814

SR

20. orná pôda

1212

SR

21. orná pôda

612

SR

trvalý trávnatý
117
porast

SR

22.

23. orná pôda

705

SR

24. orná pôda

1644

SR

25. orná pôda

1535

SR

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Konkurzy a reštrukturalizácie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

1103 E

2258

4/36 79,88 €

1103 E

2337/2

4/36 8,26 €

1103 E

3636

4/36 17,88 €

1103 E

3637

4/36 36,76 €

1103 E

3638

4/36 37,24 €

1103 E

4151

4/36 16,04 €

1103 E

4156

4/36 8,10 €

1103 E

4204/2

4/36 0,39 €

1103 E

4205/2

4/36 9,33 €

1103 E

4207

4/36 21,76 €

1103 E

4365

4/36 20,31 €

Deň vydania: 01.04.2019
majetok úpadcu
§ 67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
§ 67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
§ 67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
§ 67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
§ 67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
§ 67 ods. 1 a)
majetok úpadcu
§ 67 ods. 1 a)
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Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Predmet ponukového konania sa speňažuje ako jeden alebo viac súborov majetku ( § 167p ods. 1 ZKR), pričom
prednosť má najvyššia ponuka na všetky súbory majetku spoločne. Správca upozorňuje záujemcu, že pri zapísaní
nehnuteľností do katastra nehnuteľností môže katastrálny úrad požadovať splnenie podmienky (povinnosti) podľa
Zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
Súpisová hodnota majetku: je stanovená pri každom súbore (spoločne za všetky súbory 887,73€).
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku (do
15.00 hod.) – vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV.
Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky
voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Záujemcovia o kúpu na
ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
č. občianskeho preukazu, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky
a.
b.
c.
d.

musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 30%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v
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určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
e. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkaného súboru majetku. Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu
vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304 6193 zálohu na celú ponúknutú
kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a variabilný symbol 313592018.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. Správca poučuje
prípadných záujemcov, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do verejného
ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku
na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR
za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Náklady spojené s prevodom znáša nadobúdateľ.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V
lehote do 15 pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.V
lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 31Odk/359/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 0948 232 002, alebo mail spravca spravca@sisak-partners.sk
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,, Študentská 274/1, 040 01
Košice.
V Košiciach, dňa 26.03.2019
SISÁK & PARNTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing. Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K027584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baluchová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odorín 102, 053 22 Odorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1946
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/69/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/69/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689,
správca dlžníka Mária Baluchová, narodená: 28.06.1946, bytom: Odorín 102, 053 22 Odorín, podnikajúca pod
obchodným menom: Mária Baluchová, s miestom podnikania: Odorín 102, 053 22 Odorín, IČO: 33057745 s
ukončenou podnikateľskou činnosťou, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese Vrátna 28, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných
hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu
odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese areko.group@gmail.com.

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K027585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paľo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 38, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1977
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/520/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/520/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, zn správcu: S1868, správca dlžníka Miroslav Paľo, nar. 02.12.1977, bytom Sliepkovce 38, 072 37
Sliepkovce, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka.

VYHLÁSENIE 1. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec patriaca do majetku
konkurznej podstaty pod pr.č. 3, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 45/2019 vydanom dňa
05.03.2019 pod č. K019575:

Kolo: Prvé
Predmet: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. DAEWOO LANOS TF 69Y + LPG LOVATO FAST,/-/EVČ: MI 226 CS; VIN: SUPTF69YDDWW024748
Farba: zelená metaĺiza, stav vozidla: značne opotrebované; rok výroby: 1998; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 500 EUR

Podmienky 1. kola ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 32OdK/520/2018 - NEOTVÁRAŤ“

2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového
konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

3. Adresa na doručovanie ponúk: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
Študentská 274/1, 040 01 Košice.

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

5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku (500,00 EUR). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304 6193
zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť :
a) spisovú značku konkurzu: 32OdK/520/2018,
b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.

7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 7 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s
najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.

8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

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

11. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0948 232 002 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K027586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnoriková Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poruba pod Vihorlatom 99, 072 32 Poruba pod Vihorlatom- Jovsa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2017 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

ROZVRH

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 32OdK/40/2017 zo dňa 25.07.2017 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 146/2017 dňa 01.08.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Valéria Gnoriková, nar. 01.10.1955,
Poruba pod Vihorlatom 99, 072 32 Poruba pod Vihorlatom - Jovsa a ustanovil do funkcie správcu Mgr. Richarda
Žolnu, č. správcu S1734 so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 02.08.2017.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 a teda správca
pristúpil k rozvrhu výťažku speňaženia.
V súlade s § 166i Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii boli zo strany správcu konkurznej podstaty
preskúmané pomery dlžníka a následne vyhotovený súpis majetku patriaci dlžníkovi. V konkurznej veci dlžníka
nebola prihlásená zabezpečená pohľadávka prednostného veriteľa a z tohto dôvodu bola vytvorená
iba všeobecná podstata.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 196/2017 zo dňa 13.10.2017 (súp. zl. č. 1 a 2) pričom
tento bol doplnený zverejnením v OV č. 209/2017 zo dňa 02.11.2017 (súp. zl. č. 3 až 18) a zverejnením v OV č.
7/2018 zo dňa 10.01.2018.
Súpisové zložky majetku č. 1 až 18 boli speňažené formou verejného ponukového kola v zmysle
Oznámenia zverejného v OV č. 218/2017 zo dňa 15.11.2017, a to v I. kole verejného ponukového kola za sumu
228.00,- Eur.
V zmysle uvedeného konštatujem, že celkový výťažok speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
majetku dlžníka bol 228.00,- Eur.

ROZVRHOVÁ ČASŤ
Príjem zo speňaženia všeobecnej podstaty majetku dlžníka – 228.00,- Eur.
Náklady konkurzu – 63.66,- Eur (poštovné, notárske poplatky, odmena správcu zo speňaženia majetku).
POHĽADÁVKA VERITEĽ PRÁVNY DÔVOD VZNIKU POHĽADÁVKY

SUMA

ROZSAH
USPOKOJENIA

14,35
14,35 €
€
14,81
14,81 €
€

Poštovné

Správca poštovné náklady správcu / § 87 ods. 2c ZKR

Notárske
poplatky

overenie podpisu na kúpnej zmluve § 87 ods. 2 písm.c)
Správca
ZKR ( pozemky)
odmena správcu zo speňaženia majetku úpadcu § 167t
34,50
Správca ods. 1 písm. a) ZKR k § 20 ods. 1 písm. a) až b) vyhlášky
34,50 €
€
č. 665/2005 Z.z. (pozemky)
63,66
€

SPOLU

ČAS
VZNIKU

ČAS
USPOKOJENIA

priebežne

uspokojené

17.05.2018 uspokojené
Feb-19

uspokojené

Z výťažku 228.00,- Eur po odpočítaní nákladov konkurzu vo výške 63.66,- Eur ostáva na pomerné uspokojenie
veriteľov podľa výšky ich zistených prihlásených pohľadávok suma 164.34,- Eur, a teda rozvrh výťažku
jednotlivým veriteľom je nasledovný:
P. č.
1.
2.
3.

Veriteľ
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Zistená suma
6 737.65,- Eur
4 661.16,- Eur
1 732.32,- Eur

% pomer
51,31
35,50
13,19

K úhrade v Eur
84.32,58.34,21.68,-

V Košiciach, dňa 25.03.2019

Mgr. Richard Žolna, správca
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K027587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Koloman Kiss - KISSEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 18 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 034 457
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/5/2017 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/5/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Gavalčin, správca dlžníka: Koloman KISS , narodený: 23.11.1951, trvale bytom: Nemcovej 20, 040
01 Košice, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I. pod
sp. zn.: 26OdK/5/2017, v zmysle
ust. § 167 v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom Vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením §167 písm. v, ods. 1 , ZKR z r u š u j e .
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K027588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korfantová Olga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasná 1429/26, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/526/2018 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/526/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/526/2018 zo dňa 3. januára 2019 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka:JUDr. Oľga Korfantová, nar. 8. júna 1964, bytom Jasná 1429/26, 048 01
Rožňava, podnikajúca pod obchodným menom: JUDr. Oľga Šimová, s miestom podnikania Jasná 26, 048 01
Rožňava, IČO: 35 510 081 (ďalej len „uznesenie“).
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa
konkurz končí.
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K027589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mruz Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 57/1577, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/120/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/120/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Dušan Mruz, nar. 26.08.1952, bytom: Južná trieda
1577/57, 040 01 Košicetýmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 32OdK/120/2019
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
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734

K027590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mruz Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 57/1577, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/120/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/120/2019
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 Dušan Mruz, nar. 26.08.1952, bytom: Južná trieda 1577/57, 040 01 Košice (ďalej len „Úpadca“)
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/120/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.03.2019. Dňom
28.03.2019 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 Dusan Mruz, born 26th of August 1952, adress: Juzna trieda 1577/57, 040 01 Kosice, Slovak
republic (hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with the resolution of the District Court
Kosice I, No. 32OdK/120/2019 bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate. This resolution of the District
Court Kosice I was published on 27th of March 2019. Bankruptcy is declared on 28th of March 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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

K027591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mruz Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 57/1577, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/120/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/120/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca Dušan Mruz, nar.
26.08.1952, bytom: Južná trieda 1577/57, 040 01 Košice 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: Dusan Mruz, kaucia popretia pohladavky 32OdK/120/2019

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

K027592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mruz Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 57/1577, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/120/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/120/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 32OdK/120/2019 zo dňa 21.03.2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 61/2019 dňa 27.03.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Dušan Mruz, nar. 26.08.1952, bytom:
Južná trieda 1577/57, 040 01 Košice, 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 majetok 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 20 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 28.03.2019
Mgr. Richard Žolna, správca

K027593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zupko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geča 109, 044 10 Geča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1959
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. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/70/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/70/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžnika: Milan Zupko, nar. 09.05.1959, bytom Geča 109, 044 10 Geča, oznamuje veriteľom podľa ust. §
35 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok iných
veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK17 1100 0000 0029 3326 9043. Ako
variabilný symbol je potrebné uviesť: 30702019.

V Košiciach, dňa 27.03.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K027594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zupko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geča 109, 044 10 Geča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/70/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/70/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/73/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžnika: Milan Zupko, nar. 09.05.1959, bytom Geča 109, 044 10 Geča oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hodiny v kancelárii správcu:
Mlynárska 15, Košice. Dohodnuť si presný termím môžete na e-mailovej adrese: tomas.sabados@gmail.com
alebo na tel. č. 0902 884 872.

V Košiciach, dňa 27.03.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K027595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Demeter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 180/4, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.6.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/391/2018 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/391/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31OdK/391/2018 zo dňa 20.9.2018 v právnej veci navrhovateľa dlžníka: Ján Demeter, nar.26.6.1973, bytom Obrancov mieru 180/4, 076 43 čierna nad Tisou, zastúpená
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a bola som ustanovená do funkcie správcu podstaty.
Uznesenie bolo uverejnené v OV č.186 /2018 dňa 26.9.2018
Rozvrh výťažku konkurznej podstaty
V zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) JUDr. Jana Koľveková, správca podstaty dlžníka: Ján
Demeter, nar.26.6.1973, bytom Obrancov mieru 180/4, 076 43 Čierna nad Tisou, po speňažení majetku
patriaceho do konkurznej podstaty, zverejňuje rozvrh výťažku.
Zámer zostaviť rozvrh výťažku bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 53/2019 dňa 15.3. 2019.
I. Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn.31OdK/391/2018 zo dňa
20.09.2018 vo
veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Demeter, nar.26.6.1973, bytom Obrancov mieru 180/4, 076 43 Čierna nad Tisou
o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a zbavil dlžníka všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Za správcu
konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Janu Koľvekovú, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu S1354. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 186/2018 dňa 26.09. 2018.
V súlade s ust. § 85 ods. ZKR správca po vyhlásení konkurzu zverejnil v Obchodnom vestníku č. 188/2018 zo
dňa 28.9.2018 oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu. Zároveň v predmetnom obchodnom vestníku
oznámil číslo bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok veriteľmi.
Podľa § 167j ods. 1 ZKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis majetku konkurznej podstaty.
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, preskúmania
pomerov dlžníka ako i výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí, správca v zákonom stanovenej lehote vyhotovil
súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 226/2018 zo dňa 23.11. 2018.
Do súpisu majetku všeobecnej podstaty boli zapísané:
Súp. zložka majetku č. 1 - nehnuteľnosti evidované na LV č. 82, katastrálne územie: Somotor, obec: Somotor,
okres: Trebišov, Okresný úrad Trebišov Ves, odbor katastrálny, parcely registra „C“-KN a to:
par.č.769- zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2
par.č.770- zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2 a rodinný dom so súpisným číslom 376 stojaci na
parcele č.768
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 6/14 k celku,
súpisová hodnota: 600, €
Správca v Obchodnom vestníku č. 247/2018 zo dňa 27. 12. 2018 vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj
predmetného majetku. Podielový spoluvlastník nehnuteľnosti zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty si uplatnil
svoje predkupné právo k nehnuteľnosti a zložil na účet správcu sumu 650,- € s ktorým správca uzavrel kúpnu
zmluvu o prevode vlastníckeho práva k podielu úpadcu na nehnuteľnostiach zapísaných do súpisu všeobecnej
podstaty
Prihlásené a zistené pohľadávky:
V konkurze si prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:
1. SR – Krajský súd Bratislava – prihlásená suma 26,55 €
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa – prihlásená suma 348,40 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Vých. vodárne a kanalizácie a.s., – prihlásená suma 282,16€
4. Sl. Konsolidačná, a.s.– prihlásená suma 165,96 €
5. Quantum Credit, a.s. – prihlásená suma 695,87 €
Celková suma prihlásených pohľadávok činí 1.518,94 €. Ani jeden z veriteľov si neprihlásil zabezpečenú
pohľadávku. Správca neeviduje žiaden podnet veriteľa na popretie akejkoľvek pohľadávky prihlásenej do
konkurzného konania. Vzhľadom k uvedenému považuje správca prihlásené pohľadávky za zistené.
II. Rozvrhová časť
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty: 650 €
Celková suma nákladov konkurzu: 265,09 €
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov: 384,91 €.
A/ Speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka:
- výťažok zo speňaženia spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 82, katastrálne
územie: Somotor, obec: Somotor, okres: Trebišov, Okresný úrad Trebišov Ves, odbor katastrálny, predstavuje
sumu 650,- €
B/ Náklady konkurzu:
·
·
·
·
·
·

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za 10/2018 – 03/2019 (§ 24b písm. e/ vyhl. č.
665/2005 Z.z.) v sume 180, €
poštovné v sume 1,75 €
overenie podpisu 10,04 €
odmena správcu z výťažku (§ 22 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z.) v sume 42, €
súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 1,30 €
predpokladané náklady správcu do zrušenia konkurzu v sume 30, €

Spolu: 265,09 €
C/ Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov
Suma určená veriteľom úpadcu predstavuje rozdiel celkového výťažku získaného speňažením všeobecnej
podstaty a pohľadávok proti podstate, t.j. 384,91 €.
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 5 nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR spolu vo výške 1.518,94 €. Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 25,34 % prihlásenej a zistenej sumy.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Názov veriteľa
SR – Krajský súd v Bratislave
Všeobecná zdravotná.poisťov
Vých. vodárne a kanalizácie
Slovenská konsolidačná, a.s
Vých. vodárne a kanalizácie

Prihlásená suma
26,55 €
348,40 €
282,16 €
165,96 €
695,87 €

Rozsah uspokojenia
6,73 €
22,94 €
71,52 €
42,07 €
176,29 €

Správca týmto súčasne vyzýva veriteľov na oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu na úhradu súm
pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty, a to
písomne
na
adresu sídla
správcu, resp.
prostredníctvom
elektronickej
pošty
na
adresu:
jana.kolvekova@gmail.com.
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JUDr. Jana Koľveková, správca

K027596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Tomková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alejová 263/15, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/67/2019 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/67/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska č.15, 040 01 Košice vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Barbora Tomková, nar. 21.10.1959, Alejová č. 263/15, 076 15 Veľaty,
Slovenská republika, podnikajúca pod obchodným menom: Barbora Tomková, s miestom podnikania: Alejová č.
263/15, 076 15 Veľaty, IČO: 31230598 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, uznesenie o vyhlásení konkurzu
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 61/2019 dňa 27.03.2019, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať v kancelárii správcu
v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod – 14,00 hod.. Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: natasa.kucerova@gmail.com, prípadne telefonicky na čísle
tel. 0907 971 952
V Košiciach, dňa 27.03.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K027597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Tomková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alejová 263/15, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/67/2019 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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30OdK/67/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Notice of bankruptcy
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Barbora Tomková, nar. 21.10.1959, Alejová č. 263/15, 076 15 Veľaty, Slovenská republika, podnikajúca pod
obchodným menom: Barbora Tomková, s miestom podnikania: Alejová č. 263/15, 076 15 Veľaty, Slovenská
republika, IČO: 31230598 s ukončenou podnikateľskou činnosťou (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Košice I. spis. zn.: 30OdK/67/2019 zo dňa 21.03.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka a JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice,
IČO: 33542462, Slovenská republika bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 61/2019 dňa 27.03.2019.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Košice I., proc. no. 30OdK/67/2019, dated on 21.03.2019 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Barbora Tomková, nar. 21.10.1959, Alejová č. 263/15, 076 15 Veľaty, Slovenská
republika, podnikajúca pod obchodným menom: Barbora Tomková, s miestom podnikania: Alejová č.
263/15, 076 15 Veľaty, IČO: 31230598 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, Slovenská republika and
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, IČO:
33542462, Slovenská republika, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 61/2019
dated on 27.03. 2019.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 27. 03. 2019. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Nataša
Kučerová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, IČO: 33542462, 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 dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, Slovenská
republika
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed. Each secured claim
must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form
which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim,
type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy 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 or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
V Košiciach dňa 27.03.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K027598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Tomková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alejová 263/15, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/67/2019 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/67/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom Mlynárska 15 , 040 01 Košice ako správca dlžníka – Barbora Tomková,
nar. 21.10.1959, Alejová č. 263/15, 076 15 Veľaty, Slovenská republika, podnikajúca pod obchodným menom:
Barbora Tomková, s miestom podnikania: Alejová č. 263/15, 076 15 Veľaty, IČO: 31230598 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou, toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 61/2019 dňa 27.03.2019,
v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu vo výške
350,- € za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená kaucia na účet v Slovenskej sporiteľni a.s., pobočka Košice : č.. ú. IBAN: SK22
0900 0000 0051 5081 5910.
Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.,
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu.
V Košiciach, dňa 27.03.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K027599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Tomková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alejová 263/15, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/67/2019 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/67/2019

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

Súpis všeobecnej podstaty
Por.
č.:
1.

Popis:

Druh, deň a dôvod zapísania:

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov iná majetková hodnota,
spojených s výkonom správcovských činnosti správcu
zapísaný dňa 27.03.2019
majetok vo vlastníctve úpadcu
§167h ods. 1 ZKR

Súpisová hodnota
v eur:
500,-€

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Košiciach, dňa 27.03.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K027600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Tomková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alejová 263/15, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/67/2019 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/67/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty dlžníka – Barbora Tomková, nar. 21.10.1959, Alejová č. 263/15, 076 15 Veľaty, Slovenská
republika, podnikajúca pod obchodným menom: Barbora Tomková, s miestom podnikania: Alejová č. 263/15, 076
15 Veľaty, IČO: 31230598 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi
podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet
na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.,
ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe Návrh na vyhlásenie konkurzu ).
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.
V Košiciach, dňa 27.03.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca podstaty

K027601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Furiková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková ulica 40/4, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/4/2019 S1896

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26OdK/4/2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Furiková Denisa, nar. 24.12.1975, bytom Parková ulica 40/4, 076 41 Biel na
základe uzavretia kúpnej zmluvy so záujemcom vylučuje majetok zapísaný v Obchodnom vestníku č. 44/2019 zo
dňa 04.03.2019 patriací do podstaty dlžníka zo súpisu majetku dlžníka.

V Košiciach, dňa 27.03.2019

Mrg. Tomáš Sabadoš
správca

K027602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papcun Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 191 / 11, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2014 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Okresný súd Košice I svojim uznesením sp. zn.: 30K/5/2014 zo dňa 10. júla 2014, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 136/2014 zo dňa 17. 07. 2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Jozef Papcun, nar. 19.09.1940,
bytom Obrancov Mieru 11, 040 01 Košice a ustanovil JUDr. Romana Zajaca, so sídlom kancelárie Letná č. 80,
052 01 Spišská Nová Ves do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu.

Správca v zmysle ustanovení § 101 ods. 1 zákona zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a určuje príslušnému orgánu 20 – dňovú lehotu na jeho schválenie.

1. Všeobecná časť návrhu konečného rozvrhu výťažku

V zmysle § 85 ods. 2 ZKR som v Obchodnom vestníku č. 144/2014 zo dňa 29.07.2014 zverejnil oznámenie
o možnosti nahliadať do správcovského spisu.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 som v Obchodnom vestníku č. 145/2014 zo
dňa 30.07.2014 zverejnil výzvu zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 32 ods. 7 písm b) ZKR som v Obchodnom vestníku č. 157/2014 zo dňa 15.08.2014 zverejnil
oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.

V zmysle § 34 ods. 1 ZKR som v Obchodnom vestníku č. 176/2014 zo dňa 16.09.2014. zverejnil oznámenie o
zvolaní schôdze veriteľov.

Prvá schôdza veriteľov úpadcu bola zvolaná na deň 20.10.2014, ktorá nebola uznášaniaschopná.

V nadväznosti na uvedenú skutočnosť som následne v zmysle § 34 ods. 2 ZKR v Obchodnom vestníku č.
204/2014 zo dňa 24.10.2014. zverejnil oznámenie o zvolaní opakovanej schôdze veriteľov.

Schôdza veriteľov sa uskutočnila dňa 12.11.2014, na ktorej sa zúčastnil jeden veriteľ prihlásenej a zistenej
pohľadávky vedenej pod poradovým číslom 16., Marcela Zimová, Krosnianska 95, 040 22 Košice. Na prvej
schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov, Marcela Zimová, Krosnianska 95, 040 22 Košice.

V konkurze si v základnej prihlasovacej lehote prihlásili svoje pohľadávky nižšie uvedení nezabezpečení veritelia :
Veriteľ / Prihlásená suma
1. Pallay Vojtech, Župkova 10, Košice / 16.800,27 EUR
2. Slovenská konsolidačná, a.s.. Cintorínska 21, Bratislava / 754,09 EUR
3. Slovenská konsolidačná, a.s.. Cintorínska 21, Bratislava / 80,56 EUR
4. Slovenská konsolidačná, a.s.. Cintorínska 21, Bratislava / 445,92 EUR
5. Slovenská konsolidačná, a.s.. Cintorínska 21, Bratislava / 123,41 EUR
6. Slovenska republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice / 21,14 EUR
7. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave / 216,59 EUR
Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava
8. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave / 10.316,37 EUR
Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava
9. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave / 22,41 EUR
Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava
10. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave / 13.027,78 EUR
Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave / 223,17 EUR
Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava
12. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave / 4.729,26 EUR
Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava
13. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave / 391,95 EUR
Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava
14. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave / 648,33 EUR
Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava
15. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave / 129,20 EUR
Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava
16. Marcela Zimová, Krosnianska 95, Košice / 7.695,06 EUR

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok bolo v súlade s § 28 ods. 3 ZKR zverejnené v
Obchodnom vestníku.

V konkurze si svoju pohľadávku neprihlásil žiaden zabezpečený veriteľ.

Majetok úpadcu a jeho speňaženie

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 183/2014 zo dňa
25.09.2014, 92/2015 zo dňa 18.05.2015, 121/2015 zo dňa 26.06.2016, 145/2015 zo dňa 31.07.2015, 198/2016 zo
dňa 14.10.2016, 199/2016 zo dňa 17.10.2016, 120/2017 zo dňa 23.06.2017.

Majetok konkurznej podstaty tvoria:

1. Nevyčerpaná časť preddavku v sume 329,22 EUR
2. Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 740,75 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
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Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 201,62 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 218,54 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 218,54 EUR
Zrážky z dôchodku – Sociálna poisťovňa: 218,54 EUR
3. Úroky z vkladu – 217,- EUR

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30K/5/2014 zo dňa 29.02.2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 45/2016 zo dňa 07.03.2016 súd povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska21, Bratislava namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika –
Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, Košice, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod č. 6.

4. Speňaženie nehnuteľnosti
Listom zo dňa 25. 04. 2015 som požiadal zástupcu veriteľov – príslušný orgán o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie súboru nehnuteľností. Listom zo dňa 29. 04. 2015 mi zástupca veriteľov udelil záväzný pokyn na
speňaženie súboru nehnuteľností v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 ZKR dražbou organizovanou
správcom, na ktorú sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v
platnom znení. Každé oznámenie o konaní dražby bolo zverejnené v centrálnom registri dobrovoľných dražieb, v
obchodnom vestníku a vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Veľký Folkmar.
Prvé kolo dobrovoľnej dražby sa uskutočnilo dňa 16. 06. 2015 v kancelárii správcu. Dražba nebola úspešná,
pretože sa jej nezúčastnil žiaden účastník. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 92/2015 zo dňa 18. 05. 2015, v centrálnom registri dobrovoľných dražieb a vyvesené na úradnej tabuli
Obecného úradu Veľký Folkmar. Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku číslo 121/2015 zo dňa 26. 06. 2015.
Opakovaná dražba sa konala dňa sa 02. 09. 2015 v kancelárii správcu. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 146/2015 zo dňa 31. 07. 2015, v centrálnom registri dobrovoľných dražieb a
vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Veľký Folkmar. Dražba nebola úspešná, pretože sa jej nezúčastnil
žiaden účastník.
V nadväznosti na neúspešné dve kolá dobrovoľnej dražby mi zástupca veriteľov – príslušný orgán udelil listom zo
dňa 29. 06. 2016 záväzný pokyn k speňaženiu súboru nehnuteľností v súlade s ust. § 93 ods. 1 ZKR priamym
predajom spoluvlastníkovi a osobe blízkej úpadcovi: Ján Petrov, Jakobyho 7, Košice, s tým, že správca vyzve
menovaného k uplatneniu predkupného práva spolu s pripojeným návrhom kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 400,EUR. Predmetný záväzný pokyn bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 198/2016 zo dňa 14. 10. 2016.
Následne som podľa udeleného záväzného pokynu postupoval, Ján Petrov prijal návrh na uzavretie kúpne zmluvy
a táto bola uzatvorená dňa 08. 12. 2016.

Spolu výťažok zo speňaženia súboru nehnuteľností predstavuje sumu 400,- EUR.

V obchodnom vestníku č. 228/2017 zo dňa 30.11.2017 som zverejnil oznámenie, že som zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V lehote 30 dní od
zverejnenia zoznamu pohľadávok proti podstate v obchodnom vestníku nebola podaná žiadna námietka.

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

V Obchodnom vestníku č. 228/2017 zo dňa 30.11.2017 bolo zverejnené oznámenie zostavenia zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate v zmysle ust. § 96 ods. 2 ZKR. Správca zároveň oznámil zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate nebola podaná
žiadna námietka. Podrobný prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate tvorí súčasť tohto rozvrhu a je zároveň
k nahliadnutiu u správcu. Ako pohľadávky proti podstate sú zaradené nasledovné pohľadávky proti všeobecnej
podstate ( § 87 ods. 2 zákona ) :

§ 87 ods. 2 písm a) ZKR náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu

paušálna odmena správcu …..........…...............…........................................... 796,66 EUR
odmena správcu po konaní 1. schôdze veriteľov zo sumy 400,- € …............... 67,20 EUR
odmena správcu po konaní 1. schôdze veriteľov zo sumy 8.856,31 € …......... 106,27,- EUR

§ 87 ods. 2 písm c) ZKR náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného
konania

výdavky správcu - poštovné ….................................................................... 37,90 EUR
úradné overenie podpisov správcu …......................................................... 20,06 EUR
poplatok za poskytnutie informácií bankového tajomstva
Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava …......…................... 24,- EUR
poplatok za odblokovanie bankového účtu úpadcu
Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava …......…................... 20,- EUR
bankové poplatky ….................................................................................... 223,39 EUR
výdavky správcu - hovorné …...................................................................... 30,- EUR
výdavky správcu - cestovné …..................................................................... 24,69 EUR
(kancelária správcu - Gelnica a späť)
výdavky správcu – cestovné ….................................................................... 470,02 EUR
(kancelária správcu – Košice a späť)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady podstaty - bankové poplatky ........................................................... 166,- EUR
JUDr. Ľubomír Barabáš, notár, J. Hanulu 59, Sp. Nová Ves .......................... 239,77 EUR
Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava …......................................................... 36,42 EUR
(inzercia oznámenia o speňažení majetku)
(zverejnenia v notárskom centrálnom registri dražieb,
osvedčenie o priebehu dražby, osvedčenie pravosti podpisu, 1. kolo)
JUDr. Ľubomír Barabáš, notár, J. Hanulu 59, Sp. Nová Ves ........................... 239,77 EUR
(zverejnenia v notárskom centrálnom registri dražieb,
osvedčenie o priebehu dražby, osvedčenie pravosti podpisu, 2. kolo)
výdavky správcu (budúce výdavky na archiváciu spisu) .….......................... 200,- EUR
výdavky správcu ( kancelárske potreby – písm. c) ....................................... 42,10 EUR
výdavky správcu ( budúce výdavky do ukončenia konkurzu – písm. c) ….....10,- EUR
súdny poplatok za konkurzné konanie …........................................................20,- EUR

Odmena správcu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30K/5/2014, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 62/2015 zo dňa
31. 03. 2015 bola za výkon funkcie správcovi priznaná paušálna odmena vo výške 796,66 EUR s DPH.

výpočet odmeny správcu z výťažku po konaní prvej schôdze veriteľov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. a
§ 13 a § 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ako 14 % zo sumy 400,- EUR = 67,20 EUR s DPH.

výpočet odmeny správcu z výťažku po konaní prvej schôdze veriteľov podľa § 43 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. a
§ 13 a § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ako 1 % z výťažku zo sumy 8.856,31 EUR = 106,27 EUR s DPH.

Náklady spojené s ukončením konkurzného konania

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 10,- €, ktoré budú pozostávať
z poštových poplatkov.

Súdny poplatok za konkurz
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Uvedený poplatok bude uhradený Okresnému súdu Košice I podľa položky 5 písm. d)
sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za
výpis z registra trestov vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Pri
výpočte súdneho poplatku správca vychádzal
zo sumy výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty v celkovej výške 10.623,46 EUR ako základu pre
výpočet súdneho poplatku. Súdny poplatok potom predstavuje po zákonnom zaokrúhľovaní sumu 20,- EUR.

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom

Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov správca neeviduje žiadne
súdne spory o určení popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu.

2. Rozvrhová časť návrhu konečného rozvrhu výťažku

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty :9.802,53 EUR.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate : 2.774,25 EUR.
Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov : 7.028,28 EUR.

Veriteľ / Zistená suma / Uspokojenie:
1. Pallay Vojtech, Župkova 10, Košice / 16.800,27 EUR / 2.122,71 EUR
2. Slovenská konsolidačná, a.s.. Cintorínska 21, Bratislava / 1.425,12 EUR / 180,07 EUR
3. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave / 29.705,06 EUR / 3.753,23 EUR
4. Marcela Zimová, Krosnianska 95, Košice / 7.695,06 EUR / 972,27 EUR

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
poukázané finančné prostriedky podľa tohto návrhu.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 11.03.2019
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JUDr. Roman Zajac, správca

K027603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMZ Kunová Teplica, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunova Teplica 197, 049 32 Kunova Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 193 810
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/20/2017 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/20/2017
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca týmto preradzuje do oddelenej podstaty veriteľa RAJCEM OKRAJCEM OK s.r.o. Košice, Sídlo:
Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO: 36 174 998 súpisové zložky majetku, pôvodne zapísané do oddelenej
podstaty veriteľa FERONA Slovakia, a.s., do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa
14.11.2018. Správca preradzuje nasledovné súpisové zložky majetku:
Hnuteľné veci :
Popis
Stojanová vŕtačka značky VOM 50, výrobca : Kovostroj
Rolovačka značky XZMP 2000/8C, výrobca : Stroj. Piesok
Ukosovačka značky PULLMAX X93, vyrobené vo Švédsku
Tabuľové nožnice značky NTH 3150/25, výrobca: Stroj. Piesok
Hobľovačka značky HD 12,5/3, výrobca : Kovostroj
Fréza značky FA 5 AU, výrobca : TOS Kuřim

Približný rok výroby
1985
1990
1990
1985
1977
1969

Stav opotrebovanosti
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku

Kaliaca pec 960 C-40kVA, výrobca : nezistený
Mostový žeriav 5t, typ : 11T10632MA1
Hriadeľ rotovačky, výrobca : ZŤS Dubnica

1990
2013
2006

Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku

Správca týmto preradzuje do oddelenej podstaty veriteľa RAJCEM OKRAJCEM OK s.r.o. Košice, Sídlo:
Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO: 36 174 998 súpisové zložky majetku, pôvodne zapísané do oddelenej
podstaty veriteľa VÚB Leasing, a.s., do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa
14.11.2018. Správca preradzuje nasledovné súpisové zložky majetku:
Hnuteľné veci :

Popis
Približný rok výroby Stav opotrebovanosti
Stroje pre metalurgiu, výrobca/značka : SMZ Kunová Teplica, s.r.o., výrobné číslo : M/2014-15/5
2014
Primeraný veku
2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca týmto preradzuje do oddelenej podstaty veriteľa RAJCEM OKRAJCEM OK s.r.o. Košice, Sídlo:
Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO: 36 174 998 súpisové zložky majetku, pôvodne zapísané do oddelenej
podstaty veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
219/2018 dňa 14.11.2018. Správca preradzuje nasledovné súpisové zložky majetku:

Pozemky :
Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2
293
3443
3333
1966
1438
1538
3650
5329
3410
361
714
4314
101
144
79
216
305
470
26421
33
232
395
764
452
437
647
1215
762
1633
362
1057
2783
2292
393
40
115
898
10636
46
568
1114
1366
2650

Register KN / Číslo parcely
„C“ 111
„C“ 588
„C“ 602
„C“ 620
„C“ 642
„C“ 643
„C“ 659/1
„C“ 659/2
„C“ 660/1
„C“ 660/3
„C“ 660/4
„C“ 660/5
„C“ 660/6
„C“ 660/7
„C“ 660/8
„C“ 660/9
„C“ 660/10
„C“ 660/11
„C“ 661/1
„C“ 661/2
„C“ 661/3
„C“ 661/5
„C“ 661/6
„C“ 661/7
„C“ 661/8
„C“ 661/9
„C“ 661/10
„C“ 661/11
„C“ 661/12
„C“ 661/13
„C“ 661/14
„C“ 661/15
„C“ 661/16
„C“ 661/17
„C“ 661/18
„C“ 661/19
„C“ 661/20
„C“ 661/21
„C“ 670
„C“ 671
„C“ 673
„C“ 675
„C“ 682/2

Číslo LV
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253

Štát / obec / katastrálne územie
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica / Kunová Teplica

Stavby :
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Ulica/ obec/ štát

Kunová
SR
Kunová
Budova
SR
Kunová
Vodáreň
SR
Kunová
Sklad
SR
Kunová
Sklad
SR
Kunová
Kotolňa
SR
Kunová
Udrž. Budova
SR
Kunová
Montáž. budova
SR
Kunová
Zvárač. Škola
SR
Kunová
Výroba OK
SR
Kunová
Obrobňa
SR
Kunová
Obrobňa
SR
Kunová
Modeláreň
SR
Kunová
Sklad
SR
Kunová
Výroba OK
SR
Kunová
Výroba OK III
SR
Kunová
Sklad
SR
Kunová
Výpočt. Str.
SR
Kunová
Vrátnica
SR
Kunová
COV
SR
Budova

Teplica/Kunová Teplica /
Teplica/Kunová Teplica /
Teplica/Kunová Teplica /

Konkurzy a reštrukturalizácie

Súpisné číslo

Register
parcely

132

„C“ 268

1253

197

„C“661/20

1253

Budova bez SČ

„C“661/2

Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/3
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/5
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/6
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/7
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/8
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/9
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/10
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/11
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/12
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/13
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/14
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/15
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/16
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/17
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/18
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“661/19
Teplica/Kunová Teplica / Budova bez SČ „C“682/2

KN

/

Číslo

Deň vydania: 01.04.2019

Číslo LV Štát / obec / katastrálne územie

1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253

SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica
SR / Kunová
Teplica

Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová
Teplica / Kunová

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K027604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMZ Kunová Teplica, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunova Teplica 197, 049 32 Kunova Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 193 810
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/20/2017 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/20/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU - ODDELENÁ PODSTATA
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Deň vydania: 01.04.2019

RAJCEM OK s.r.o. Košice
1. Pohľadávky veriteľa č. 9 :
o
Pohľadávka č. 1 : 5.244,85 EUR
o
Pohľadávka č. 2 : 3.622,12 EUR
o
Pohľadávka č. 3 : 4.626,66 EUR
o
Pohľadávka č. 4 : 6.437,66 EUR
o
Pohľadávka č. 5 : 2.017,71 EUR
o
Pohľadávka č. 6: 2.580,30 EUR
o
Pohľadávka č. 7 : 6.429,43 EUR
o
Pohľadávka č. 8 : 2.782,05 EUR
o
Pohľadávka č. 9 : 5.066,01 EUR
o
Pohľadávka č. 10 : 12.230,97 EUR
o
Pohľadávka č. 11 : 3.171,42 EUR
o
Pohľadávka č. 12 : 4.077,63 EUR
o
Pohľadávka č. 13 : 145,07 EUR
o
Pohľadávka č. 14 : 435,40 EUR
o
Pohľadávka č. 15 : 11.943,55 EUR
2. Pohľadávky veriteľa č. 27 :
o
Pohľadávka č. 1 : 72.137,12 EUR
o
Pohľadávka č. 2 : 77.543,34 EUR
3. Pohľadávky veriteľa č. 28 :
o
Pohľadávka č. 1 : 50.961,21 EUR

Výška zabezpečenej pohľadávky:

1.
2.

Poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom zozname pohľadávok:

Druh zabezpečovacieho práva:

Poradie zabezpečovacieho práva:

3.

Veriteľ č. 9/ pohľadávky č. 1 až č. 15
Veriteľ č. 27/ pohľadávka č. 1 a pohľadávka č.
2
Veriteľ č. 28/ pohľadávky č. 1

1.
2.
3.

Záložné právo k hnuteľným veciam
Záložné právo na nehnuteľné veci
Záložné právo k hnuteľným veciam

prvé

Súpisová zložka č. 1. . časť podniku úpadcu, ktorý je tvorený nasledovnými zložkami podnikania :
Hnuteľné veci :
Popis

Približný rok Stav
výroby
opotrebovanosti

Stojanová vŕtačka značky VOM 50, výrobca :
1985
Kovostroj
Rolovačka značky XZMP 2000/8C, výrobca :
1990
Stroj. Piesok
Ukosovačka značky PULLMAX X93, vyrobené
1990
vo Švédsku
Tabuľové nožnice značky NTH 3150/25,
1985
výrobca: Stroj. Piesok
Hobľovačka značky HD 12,5/3, výrobca :
1977
Kovostroj
Fréza značky FA 5 AU, výrobca : TOS Kuřim 1969
Kaliaca pec 960 C-40kVA, výrobca : nezistený 1990
Mostový žeriav 5t, typ : 11T10632MA1
2013
Hriadeľ rotovačky, výrobca : ZŤS Dubnica
2006
Stroje pre metalurgiu, výrobca/značka : SMZ
Kunová Teplica, s.r.o., výrobné číslo : M/2014- 2014
15/5 2018

Deň
majetku
podstaty

zapísania
Dôvod
zapísania Súpisová
do
majetku do súpisu hodnota

Primeraný veku

07.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

3.500,- EUR

Primeraný veku

07.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

3.000,- EUR

Primeraný veku

07.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

2.200,- EUR

Primeraný veku

07.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

7.500,- EUR

Primeraný veku

07.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

2.500,- EUR

Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku

07.11.2018
07.11.2018
07.11.2018
07.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR

1.600,- EUR
1.000,- EUR
4.000,- EUR
2.000,- EUR

Primeraný veku

07.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

25.000,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.04.2019

Pozemky :
Druh pozemku
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie

plocha
plocha
plocha
plocha
plocha

Ostatná plocha

Výmera
v m2

Register KN
Číslo parcely

/ Číslo
LV

293

„C“ 111

1253

3443

„C“ 588

1253

3333

„C“ 602

1253

1966

„C“ 620

1253

1438

„C“ 642

1253

1538

„C“ 643

1253

„C“ 659/1

1253

„C“ 659/2

1253

Zastavaná plocha
3650
a nádvorie
Zastavaná plocha
5329
a nádvorie
Ostatná plocha

3410

„C“ 660/1

1253

Ostatná plocha

361

„C“ 660/3

1253

„C“ 660/4

1253

„C“ 660/5

1253

„C“ 660/6

1253

Zastavaná plocha
714
a nádvorie
Zastavaná plocha
4314
a nádvorie
Ostatná plocha

101

Ostatná plocha

144

„C“ 660/7

1253

Ostatná plocha

79

„C“ 660/8

1253

Ostatná plocha

216

„C“ 660/9

1253

Ostatná plocha

305

„C“ 660/10

1253

Ostatná plocha

470

„C“ 660/11

1253

26421

„C“ 661/1

1253

33

„C“ 661/2

1253

232

„C“ 661/3

1253

395

„C“ 661/5

1253

764

„C“ 661/6

1253

Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná

plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha

452

„C“ 661/7

1253

437

„C“ 661/8

1253

647

„C“ 661/9

1253

1215

„C“ 661/10

1253

762

„C“ 661/11

1253

1633

„C“ 661/12

1253

362

„C“ 661/13

1253

1057

„C“ 661/14

1253

2783

„C“ 661/15

1253

2292

„C“ 661/16

1253

Štát
/
obec
katastrálne územie
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica

/ Súpisová
hodnota
/
Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP

Deň
zapísania Dôvod
zapísania
majetku do podstaty majetku do súpisu
08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR
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2292

„C“ 661/16

1253

393

„C“ 661/17

1253

40

„C“ 661/18

1253

115

„C“ 661/19

1253

898

„C“ 661/20

1253

10636

„C“ 661/21

1253

46

„C“ 670

1253

568

„C“ 671

1253

Ostatná plocha

1114

„C“ 673

1253

Ostatná plocha

1366

„C“ 675

1253

„C“ 682/2

1253

a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie

plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha

Zastavaná plocha
2650
a nádvorie

Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica
SR / Kunová Teplica
Kunová Teplica

/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP
/ Určí ZP

Deň vydania: 01.04.2019
08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

Súpisová zložka majetku: Stavby
Popis

Ulica/ obec/ štát

Kunová
Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Budova
Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Vodáreň
Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Sklad
Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Sklad
Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Kotolňa
Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Udrž.
Teplica/Kunová
Budova
Teplica / SR
Kunová
Montáž.
Teplica/Kunová
budova
Teplica / SR
Kunová
Zvárač.
Teplica/Kunová
Škola
Teplica / SR
Kunová
Výroba OK Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Obrobňa
Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Obrobňa
Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Modeláreň Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Sklad
Teplica/Kunová
Budova

Súpisné
číslo
132

197
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ
Budova
bez SČ

Štát / obec /
Register KN / Číslo
Súpisová
katastrálne
Číslo parcely LV
hodnota
územie
SR
/
Kunová Určí ZP
„C“ 268
1253 Teplica / Kunová
Teplica
SR
/
Kunová Určí ZP
„C“661/20
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/2
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/3
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/5
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/6
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/7
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/8
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/9
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/10
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/11
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/12
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/13
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová
Teplica
„C“661/14
SR
/
Kunová Určí ZP
1253 Teplica / Kunová

Deň
zapísania Dôvod zapísania
majetku
do majetku
do
podstaty
súpisu
08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR
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Teplica / SR
Kunová
Výroba OK Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Výroba OK
Teplica/Kunová
III
Teplica / SR
Kunová
Sklad
Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Výpočt. Str. Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
Vrátnica
Teplica/Kunová
Teplica / SR
Kunová
COV
Teplica/Kunová
Teplica / SR

Konkurzy a reštrukturalizácie

Budova
bez SČ

„C“661/15

Budova
bez SČ

„C“661/16

Budova
bez SČ

„C“661/17

Budova
bez SČ

„C“661/18

Budova
bez SČ

„C“661/19

Budova
bez SČ

„C“682/2

1253

1253

1253

1253

1253

1253

Teplica
SR
/
Teplica
Teplica
SR
/
Teplica
Teplica
SR
/
Teplica
Teplica
SR
/
Teplica
Teplica
SR
/
Teplica
Teplica
SR
/
Teplica
Teplica

Deň vydania: 01.04.2019

Kunová Určí ZP
/ Kunová

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

Kunová Určí ZP
/ Kunová

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

Kunová Určí ZP
/ Kunová

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

Kunová Určí ZP
/ Kunová

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

Kunová Určí ZP
/ Kunová

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

Kunová Určí ZP
/ Kunová

08.11.2018

§ 67 ods.1 a) ZKR

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K027605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 2556/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/8/2019 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/8/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/8/2019 zo dňa 17. januára 2019 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka:Ján Štefánik, nar. 16. marca 1985, bytom Kollárova 2556/4, 052 01 Spišská Nová
Ves (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, v čiastke OV č. 16/2019 dňa
23. januára 2019.
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa
konkurz končí.
JUDr. Lenka Hričindová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.04.2019

K027606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hovorková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúhová 4149/3 4149/3, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/21/2019 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/21/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Eva Hovorková, nar. 15.9.1979, bytom Dúhová 4149/3, 048 01 Rožňava,
v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu. Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty ako sup.
zlož. majetku č. 1-osobné motorové vozidlo RENAULT MEGANE GRAND TOUR 1.5DCI AC kombi rok výroby:
2004.
Súpisová zložka majetku č. 1 zverejnená v OV č.: 61/2019 pod č.: K026374.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 15.4.2019 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
320dK/21/2019 – 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, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK65 0900 0000 0051 5556 5711. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené skôr resp. nebudú obsahovať všetky
požadované doklady, nebude správca prihliadať.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí byť vyššia ako 1.000.-€. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1
návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh
s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 15.4.2019.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia
o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
JUDr. Marián Páll, správca
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K027607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalay Bohuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 94 / 159, 076 53 Boľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/45/2019 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/45/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/45/2019 zo dňa 1. februára 2019 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka:Bohuš Kalay, nar. 5. októbra 1981, bytom Hlavná 94/159, 076 53 Boľ (ďalej len
„uznesenie“).
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa
konkurz končí.
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K027608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Laczko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 558, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.5.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/18/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/18/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka Róbert Laczko, narodený 05.05.1964, bytom Veľká Ida 558, 044 55 Veľká
Ida, potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach 27.03.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca
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