Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

K043926
Spisová značka: 37OdK/142/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Vozárová, nar. 30.01.1980, trvale bytom
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Vozárová, nar. 30.01.1980, trvale bytom Karpatské
námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, zn.
správcu: S1172.
IV.
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“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
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.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 369/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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).
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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 Bratislava I dňa 7.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043927
Spisová značka: 37OdK/143/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mikuláš Legez, nar. 27.05.1963, trvale bytom Kpt.
Jána Rašu 1879/37, 841 01 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mikuláš Legez, nar. 27.05.1963, trvale bytom Kpt. Jána Rašu
1879/37, 841 01 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04
Bratislava, zn. správcu: S1141.
IV.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
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.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 371/2019 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 Bratislava I dňa 7.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043928
Spisová značka: 37K/83/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FinSurvey, s.r.o., so sídlom
Prievozská 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 401 340, správcom ktorého je: LEGAL RECOVERY, k.s. so sídlom
Bratislava, 811 04, Palárikova 14, zn. správcu: S 1665, takto
rozhodol
I. Súd odvoláva správcu: LEGAL RECOVERY, k.s. so sídlom Bratislava, 811 04, Palárikova 14, zn. správcu: S 1665.
II. Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: FinSurvey, s.r.o., so sídlom Prievozská 10, 821 09
Bratislava, IČO: 36 401 340, správcu: Mgr. Boris Kotleba so sídlom Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S 1231.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZoKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 3.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043929
Spisová značka: 37K/83/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FinSurvey, s.r.o., so sídlom
Prievozská 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 401 340, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd priznáva správcovi: LEGAL RECOVERY, k.s. so sídlom Bratislava, 811 04, Palárikova 14, zn. správcu: S 1665,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6. 600 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 3.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K043930
Spisová značka: 37K/29/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD
BRATISLAVA, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
TD media plus, s. r. o., so sídlom Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, IČO: 44 871 911, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TD media plus, s. r. o., so sídlom Hrachová 14G, 821 05 Bratislava,
IČO: 44 871 911.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043931
Spisová značka: 37K/27/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Matúš Kanis, bytom Brnianska 27, 811 04
Bratislava ako likvidátor spoločnosti: clivia plus, s.r.o. ,, v likvidácii“ so sídlom Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, IČO:
44 266 961, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: clivia plus, s.r.o. ,, v likvidácii“ so sídlom
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, IČO: 44 266 961, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: clivia plus, s.r.o. ,, v likvidácii“ so sídlom Ďumbierska 3F, 831 01
Bratislava, IČO: 44 266 961, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Matúš Kanis, bytom Brnianska 27, 811 04
Bratislava.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
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 Bratislava I dňa 17.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043932
Spisová značka: 37K/23/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OBLIGO, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 95, 821 08
Bratislava, IČO: 51 186 900, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Europe mark, s. r. o., so sídlom
Gröslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 739 332, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka Europe mark, s. r. o., so sídlom Gröslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 739 332, aby sa do
20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti
vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
II. Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania
podľa § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043933
Spisová značka: 37K/24/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INGPAT, s. r. o.,
so sídlom Agátova 1, 841 01 Bratislava, IČO: 44 992 815, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka INGPAT, s. r. o., so sídlom Agátova 1, 841 01 Bratislava, IČO: 44 992 815, aby sa do 20 dní od
doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti vyvodenia
trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
II. Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania
podľa § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043934
Spisová značka: 37K/26/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Bibby Factoring Slovakia, a.s., so sídlom Prievozská
4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36 700 495, právne zast.: +ULTRA Legal s.r.o., organizačná zložka Gröslingova 56, 811
09 Bratislava, IČO: 47 255 480 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GAMIX Slovakia, a.s., so sídlom
Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 46 705 295, takto
rozhodol

I. Súd vyzýva dlžníka GAMIX Slovakia, a.s., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 46 705 295, aby sa do
20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti
vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
II. Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania
podľa § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043935
Spisová značka: 8K/9/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLÁVIA BETA, s.r.o., so sídlom
Na Hrebienku 40/5433, 811 02 Bratislava, IČO: 35 768 614 správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S1515, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S1515,
z funkcie správcu úpadcu: SLÁVIA BETA, s.r.o., so sídlom Na Hrebienku 40/5433, 811 02 Bratislava, IČO: 35 768
614.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K043936
Spisová značka: 8K/81/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SPAK spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1788/25,
901 01 Malacky, IČO: 35 967 986 zastúpený Advokátskou kanceláriou Mihalda, Valach, Kišac s.r.o. so sídlom
Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom Májkova 3, P. O. BOX 76, 820 05
Bratislava, značka správcu 1136, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 300/2018, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto 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

12

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K043937
Spisová značka: 2K/17/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Slavomíra Tomkovičová, nar.
08.12.1976, bytom Záhorská Bystrica 7699/31, 841 06 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Ing. Vladimír Neuschl,
so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 459, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Slavomíra Tomkovičová, nar. 08.12.1976, bytom Záhorská Bystrica
7699/31, 841 06 Bratislava, občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K043938
Spisová značka: 8K/27/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Stanislav Barčák, nar. 21.08.1972, bytom Vysoká
nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad Kysucou, občan SR, t.č. Račianska 147, 831 54 Bratislava, o oddlžení
rozhodol
Dlžníka Mgr. Stanislav Barčák, nar. 21.08.1972, bytom Vysoká nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
občan SR, t.č. Račianska 147, 831 54 Bratislava, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2019
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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K043939
Spisová značka: 8K/27/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Stanislav Barčák, nar.
21.08.1972, bytom Vysoká nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad Kysucou, občan SR, t.č. Račianska 147, 831 54
Bratislava, správcom ktorého je: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 Bratislava, zn. správcu: 1629, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811
02 Bratislava, zn. správcu: 1629, z funkcie správcu úpadcu Mgr. Stanislav Barčák, nar. 21.08.1972, bytom Vysoká
nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad Kysucou, občan SR, t.č. Račianska 147, 831 54 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K043940
Spisová značka: 37OdK/144/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Arnold Bugár, nar. 02.09.1971, trvale bytom Kubániho
3628/1, 811 04 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Arnold Bugár, nar. 02.09.1971, trvale bytom Kubániho 3628/1,
811 04 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1838.

Ustanovuje správcu: P-V, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu:

IV.
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“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 381/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vestníku (§ 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 10.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
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K043941
Spisová značka: 37OdK/145/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľudmila Plavić, nar. 04.06.1973, trvale bytom
Pezinská 5984/49D, 901 01 Malacky, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľudmila Plavić, nar. 04.06.1973, trvale bytom Pezinská
5984/49D, 901 01 Malacky.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Darina Hanáčková, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 82108 Bratislava,
zn. správcu: S1905.
IV.
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“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
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.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 379/2019 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
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), 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,
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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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 10.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043942
Spisová značka: 37OdK/146/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Javorka, nar. 11.07.1958, trvale bytom
Tupolevova 1008/12, 851 01 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Javorka, nar. 11.07.1958, trvale bytom Tupolevova
1008/12, 851 01 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn.
správcu: S1672.
IV.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
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.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 382/2019 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), 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.
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
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nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043943
Spisová značka: 37OdK/147/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Pekár, nar. 08.05.1990, trvale bytom Karpatské
námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik Pekár, nar. 08.05.1990, trvale bytom Karpatské námestie
7770/10A, 831 06 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martin Jacko, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S1483.
IV.
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“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 383/2019 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).
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
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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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,
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 10.5.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K043944
Spisová značka: 4K/28/2017
OZNAM
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Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 28/2017 - 252 zo dňa 23. 04. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 328-329 vo výške 3 109,92 Eur v
konkurznom konaní úpadcu - FORMAT - PM, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36
616 605. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 05. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043945
Spisová značka: 4K/84/2016
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 84/2016 - 204 zo dňa 23. 04. 2019 potvrdil prevod pohľadávok vo
výške 286,87 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 8/6-8/8 z pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - HEPAR s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634
311. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 05. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043946
Spisová značka: 4K/42/2016
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 42/2016 - 167 zo dňa 23. 04. 2019 potvrdil prevod pohľadávok vo
výške 1 010 944,33 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 43-56 z pôvodného
veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - TONER EXPRES, s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec, IČO: 36 806
4801. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 05. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043947
Spisová značka: 4K/38/2017
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 38/2017 - 167 zo dňa 23. 04. 2019 potvrdil prevod pohľadávok vo
výške 10 061 471,84 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 4-22 z pôvodného
veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - TALCO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Majerská cesta 49, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 009 849. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 05. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
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JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043948
Spisová značka: 4K/23/2017
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 23/2017 - 453 zo dňa 24. 04. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7/47-50, 14/84-85 vo výške 4 871,79 Eur v
konkurznom konaní úpadcu - SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129
026. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 05. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043949
Spisová značka: 1K/61/2015
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 61/2015 - 208 zo dňa 24. 04. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6 vo výške 454,90 Eur v konkurznom
konaní úpadcu - Jozef Polaček, nar. 27.09.1987, trvale bytom Medzi Hrušky 2853/35, 962 21 Lieskovec. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 05. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043950
Spisová značka: 4K/45/2017
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 45/2017 - 188 zo dňa 24. 04. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 16,17 vo výške 3 042,67 Eur v
konkurznom konaní úpadcu - BLOMQUIST TRANSPORT, s.r.o., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom,
IČO: 47 472 847. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 05. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043951
Spisová značka: 4K/35/2017
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 35/2017 - 245 zo dňa 24. 04. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 5/1-5/9, 8/1 vo výške 2 380,47 Eur v
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konkurznom konaní úpadcu - SOREN, s.r.o., so sídlom Železničiarska 1724/11, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36
849 677. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 05. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043952
Spisová značka: 2R/18/2015
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 2R 8/2015 - 678 zo dňa 24. 04. 2019 potvrdil prevod pohľadávok vo
výške 210 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní úpadcu - SNP3 s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 060 456. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 18. 05. 2019.
Banská Bystrica dňa 20. mája 2019
JUDr. Ľubica Mojžišová
sudkyňa

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043953
Spisová značka: 4K/24/2017
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 24/2017 - 533 zo dňa 24. 04. 2019 potvrdil prevod pohľadávok vo
výške 5 055 552,01 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 22/S-1 - 22/S-36 z
pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na
nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776
005 v konkurznom konaní úpadcu - ITSG s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 2A, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 675
130. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 05. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043954
Spisová značka: 4K/2/2018
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 2/2018 - 284 zo dňa 24. 04. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 23/S-1-1, 1-2, 1-3, a 24/S - 1-1,1-2 vo
výške 35 742,85 Eur v konkurznom konaní úpadcu - Zlatá kremnická pekáreň, s.r.o., "v likvidácii", so sídlom Tulská
59, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 47 347 546. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 05. 2019.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043955
Spisová značka: 4K/32/2017
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 32/2017 - 1019 zo dňa 24. 04. 2019 potvrdil prevod pohľadávok vo
výške 641 016,72 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 85-205 z pôvodného
veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - Akusha s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 333 417.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 05. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K043956
Spisová značka: 1K/38/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Víglaský, bytom
Veľká Lehota 187, 966 41 Veľká Lehota, správcom ktorého je JUDr. František Vavráč, so sídlom Horná 51, 974 01
Banská Bystrica, značka správcu S1373, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Ľubomír Víglaský, bytom Veľká Lehota 187, 966 41 Veľká Lehota po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená. 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.
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).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie
prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie
súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.05.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., 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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K043957
Spisová značka: 31OdK/179/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Róbert Fedor, narodený: 08.07.1962, bytom: Veľká Ida
67, 044 55 Veľká Ida, podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Fedor, s miestom podnikania: Veľká Ida 67, 044
55 Veľká Ida, IČO: 43338267 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.05.2007, 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: Róbert Fedor, narodený: 08.07.1962, bytom: Veľká Ida 67, 044
55 Veľká Ida.
II.
Zbavuje dlžníka: Róbert Fedor, narodený: 08.07.1962, bytom: Veľká Ida 67, 044 55 Veľká Ida,
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: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040
01 Košice, zn. správcu: S1767.
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: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie: Garbiarska
5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1767; 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. D14-684/2019 na účet správcu
podstaty: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1767;
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
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vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 20.5.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K043958
Spisová značka: 31OdK/228/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Tomáš Kudelčík, narodený: 04.10.1991, bytom: Nacina
Ves 259, 072 21 Nacina Ves, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Kudelčík, narodený: 04.10.1991, bytom: Nacina Ves
259, 072 21 Nacina Ves.
II.
Zbavuje dlžníka: Tomáš Kudelčík, narodený: 04.10.1991, bytom: Nacina Ves 259, 072 21 Nacina Ves,
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. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Štefánikova 76, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1763.
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. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Štefánikova 76, 071
01 Michalovce, zn. správcu: S1763; 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. D14-897/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1763; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
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4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
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11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
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21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 20.5.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K043959
Spisová značka: 31OdK/229/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Aladár Farkaš, narodený: 12.10.1979, bytom: Bôrka 86,
049 42 Bôrka, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Bôrka.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Aladár Farkaš, narodený: 12.10.1979, bytom: Bôrka 86, 049 42

II.
Zbavuje dlžníka: Aladár Farkaš, narodený: 12.10.1979, bytom: Bôrka 86, 049 42 Bôrka, 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.
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IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1858.
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. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1858; 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. D14-894/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1858; 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
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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 20.5.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K043960
Spisová značka: 31OdK/231/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ladislav Lenárt, narodený: 28.11.1972, bytom: Abovská
589/72, 040 17 Košice - Barca, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Lenárt - MARSE, s miestom podnikania
Abovská 72, 040 17 Košice - Barca, IČO: 17228468 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.12.2018,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Lenárt, narodený: 28.11.1972, bytom: Abovská 589/72,
040 17 Košice - Barca.
II.
Zbavuje dlžníka: Ladislav Lenárt, narodený: 28.11.1972, bytom: Abovská 589/72, 040 17 Košice Barca, 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. Richard Žolna, so sídlom kancelárie: Pri prachárni 7, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1734.
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. Richard Žolna, so sídlom kancelárie: Pri prachárni 7, 040 11
Košice, zn. správcu: S1734; 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. D14-882/2019 na účet správcu
podstaty: Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie: Pri prachárni 7, 040 11 Košice, zn. správcu: S1734; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
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dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
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správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
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prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 20.5.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K043961
Spisová značka: 26K/25/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: CLOB s.r.o., so sídlom Mlynárska 16, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50
323 491 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: CLOB s.r.o., so sídlom Mlynárska 16, 040 01 Košice mestská časť Juh, IČO: 50 323 491 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade
listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 C.s.p., 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).
Podľa ust. § 365 ods. 1 až 3 C.s.p., odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený
súd, d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie
nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na
základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú
prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené,
alebo h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Odvolanie proti
rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré
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predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo
veci samej. Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na
podanie odvolania.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 20.5.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K043962
Spisová značka: 26K/74/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIRTUS a.s. v konkurze, so sídlom:
Abovská 1, 040 01 Košice, IČO: 36 175 668 o odvolaní správcu takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1360.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 04.07.2019 o 09.00 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko
Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1360 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.5.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K043963
Spisová značka: 27OdK/61/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lada Cehelníková, nar. 10.08.1971, bytom Šarovce č. 152,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lada Cehelníková, nar. 10.08.1971, bytom Šarovce č. 152.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom kancelárie: Komárno, Hadovská cesta č. 870.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. .
X/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
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vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
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pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 17.5.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K043964
Spisová značka: 27OdK/60/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roland Vavrek, nar. 12.01.1978, bytom Dedina Mládeže,
Malý Ostrov č. 62, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roland Vavrek, nar. 12.01.1978, bytom Dedina Mládeže, Malý Ostrov č. 62.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie: Komárno, Záhradnícka č. 10.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. .
X/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 17.5.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K043965
Spisová značka: 27OdK/58/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Švajlenová, nar. 13.12.1972, bytom Topoľčany,
Šafárikova č. 4418/21, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Švajlenová, nar. 13.12.1972, bytom Topoľčany, Šafárikova č.
4418/21.
II/ Ustanovuje správcu: SKP, k. s., IČO: 44915691, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. .
X/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
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zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 17.5.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K043966
Spisová značka: 27OdK/59/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Bilai, nar. 20.01.1959, bytom Mýtne Ludany,
Dobogov č. 10, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Bilai, nar. 20.01.1959, bytom Mýtne Ludany, Dobogov č. 10.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Stanislav Barkoci, so sídlom kancelárie: Nitra, Hollého č. 10.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. .
X/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
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sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 17.5.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K043967
Spisová značka: 30K/2/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Eva Urbánová ŠPECIÁL - TRANS, s miestom podnikania
Komenského 1091/30, 937 01 Želiezovce, IČO: 35 042 796, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
HLIVASPOL, s.r.o., so sídlom Forgáchova bašta 7, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 554 367, takto
rozhodol
I.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu k tomuto
návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní;
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania;
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu;
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II.
Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie,
uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

63

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží,
sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného
činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“).
IV.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby
súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.5.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K043968
Spisová značka: 28K/3/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Cestovná kancelária BON TOUR s.r.o., IČO: 47 126 841, so
sídlom Žerotínova bašta 13, 940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie
Mariánska 6, 949 01 Nitra, značka správcu S1154, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Ing. Ladislavovi Bódimu, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, značka správcu
S1154, paušálnu odmenu v sume 4.600,- eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.5.2019
PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová, vyšší súdny úradník
K043969
Spisová značka: 31OdK/57/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Martin Godiš, nar. 02.06.1973, bytom Veľké Krškany 190,
934 01 Krškany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Martin Godiš, s miestom podnikania Veľké
Krškany 190, 934 01 Krškany, IČO: 40 925 188, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Martin Godiš, nar. 02.06.1973, bytom Veľké Krškany 190, 934
01 Krškany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Martin Godiš, s miestom podnikania Veľké Krškany
190, 934 01 Krškany, IČO: 40 925 188.
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II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu JUDr. Marián Dobiš, Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1676.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.05.2019 vedený pod položkou registra D14 - 437/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
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Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
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Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.5.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K043970
Spisová značka: 30K/2/2019
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/2/2019
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Eva Urbánová ŠPECIÁL - TRANS, s miestom podnikania
Komenského 1091/30, 937 01 Želiezovce, IČO: 35 042 796, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
HLIVASPOL, s.r.o., so sídlom Forgáchova bašta 7, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 554 367,
Vás predvoláva na pojednávanie na deň 23.07.2019, o 09.00 hod.
na Okresný súd Nitra, ul. Štúrova č. 9, 949 68 Nitra, v miestnosti č. dv.: 22 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre, dňa 20.05.2019
Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Kristína Gyurianová
Okresný súd Nitra dňa 20.5.2019
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JUDr. Marek Olekšák, sudca
K043971
Spisová značka: 30K/2/2019
Spisová značka: 30K/2/2019
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Eva Urbánová ŠPECIÁL - TRANS, s miestom podnikania
Komenského 1091/30, 937 01 Želiezovce, IČO: 35 042 796, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
HLIVASPOL, s.r.o., so sídlom Forgáchova bašta 7, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 554 367
Vás predvoláva na pojednávanie
súd nariadil pojednávanie
na deň
23.07.2019
o 09.00
-------------------------------------------------------------

hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.22/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Finančná správa - Daňový úrad Nitra
- Inšpektorát práce Nitra

V Nitre, dňa 20.05.2019
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Kristína Gyurianová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, 037/8841111, fax.: 037/8841191
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>

Okresný súd Nitra dňa 20.5.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K043972
Spisová značka: 5K/30/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BIO INVESTMENTS s. r. o. v
reštrukturalizácii, so sídlom 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626, správcom ktorého je LEGATOs Recovery k. s., so
sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7.920,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.5.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
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K043973
Spisová značka: 5K/12/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom
Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, IČO: 31 716 733, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom
kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad,
IČO: 31 716 733 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.5.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K043974
Spisová značka: 5K/6/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31 318 916 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská
54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
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 20.5.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K043975
Spisová značka: 2K/2/2019
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: IZOTRANS, s.r.o., so sídlom Strojnícka 9, Prešov 080 06,
IČO:31 721 753, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: IZOTRANS, s.r.o., so sídlom Strojnícka 9, Prešov 080 06,
IČO:31 721 753,
II.
42339235,

ustanovuje správcu: JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, Prešov 08001, IČO:

III.
u k l a d á 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 54nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
IV.
z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),IV. ukladá správcovi povinnosť
bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov,
ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo
dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
V.
v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 2K/2/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.2
ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 20.5.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K043976
Spisová značka: 2OdK/348/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Kopil, nar. 18.03.1997, Třebíčska 1838/12, 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: Martin Kopil, nar. 18.03.1997, Třebíčska 1838/12, 066 01
Humenné,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, Poprad
058 01, IČO: 42227330,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, Poprad 058 01, IČO: 42227330, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka 757/2019.
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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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 20.5.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K043977
Spisová značka: 2OdK/349/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Mirga, nar. 16.01.1982, Jakubany 530, 065 12
Jakubany v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Milan Mirga, IČO: 46705201, s miestom podnikania 06512
Jakubany 530, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Mirga, nar. 16.01.1982, Jakubany 530, 065 12 Jakubany,
II.
33671966,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, Humenné 066 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
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. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, Humenné 066 01, IČO: 33671966, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konaní (zálohy) položka 751/2019.
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
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.5.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K043978
Spisová značka: 2OdK/350/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Kizák, nar. 30.04.1960, Lomnická 6758/18, 080 05
Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Ján Kizák, IČO: 41992644, s miestom podnikania Lomnická
18, 08001 Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Kizák, nar. 30.04.1960, Lomnická 6758/18, 080 05 Prešov,

II.
ustanovuje správcu: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066 01,
IČO: 37944924,
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. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066 01, IČO: 37944924, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka 752/2019.
Poučenie:
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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.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.5.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K043979
Spisová značka: 5OdK/352/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Karol, nar. 08.04.1970, trvale bytom Hlavná 181/60,
059 92 Huncovce zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Karol, nar. 08.04.1970, trvale bytom Hlavná 181/60, 059
92 Huncovce,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,

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. Gábora Száraza, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 764/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

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

77

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Prešov dňa 20.5.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K043980
Spisová značka: 5OdK/353/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Cina, nar. 20.05.1947, trvale bytom Ladomirová
150, 090 03 Ladomirová zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Július Cina, nar. 20.05.1947, trvale bytom Ladomirová 150, 090
03 Ladomirová,
II.
Humenné,

ustanovuje správcu: Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Námestie slobody 13/25, 066 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
Ing. Emila Čerevku, so sídlom kancelárie Námestie slobody 13/25, 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 766/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
Okresný súd Prešov dňa 20.5.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Alena Paveleková, sudca
K043981
Spisová značka: 5OdK/354/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Eštok, nar. 23.08.1978, trvale bytom Bodružal 33,
090 05 Bodružal podnikajúci pod obchodným menom Peter Eštok, s miestom podnikania 090 05 Bodružal 33, IČO:
50 379 194 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Eštok, nar. 23.08.1978, trvale bytom Bodružal 33, 090 05
Bodružal, podnikajúci pod obchodným menom Peter Eštok, s miestom podnikania 090 05 Bodružal 33, IČO: 50 379
194,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad,

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. Lenky Jamnickej, so sídlom kancelárie Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 769/2019.
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
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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 20.5.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
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Spisová značka: 5OdK/355/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ernest Grundza, nar. 15.07.1980, trvale bytom Bodružal
33, 090 05 Bodružal zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ernest Grundza, nar. 15.07.1980, trvale bytom Bodružal 33, 090
05 Bodružal,
II.
Humenné,

ustanovuje správcu: JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 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
JUDr. Slavomíra Tekeľa, 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 767/2019.
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 ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 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 20.5.2019
Mgr. Alena Paveleková, 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

84

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

K043983
Spisová značka: 40OdK/255/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Rastislav Babčan, nar. 23.5.1971, trvale bytom
Záhradnícka 673/83, 019 01 Ilava, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Rastislav Babčan, nar. 23.5.1971, trvale bytom Záhradnícka 673/83, 019 01
Ilava.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1394.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi 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 565/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

85

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K043984
Spisová značka: 40OdK/279/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Kašuba, nar. 27.1.1976, trvale bytom Hliny 1409/1,
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, 01 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Peter Kašuba, nar. 27.1.1976, trvale bytom Hliny 1409/1, 017 01 Považská
Bystrica.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi 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 635/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K043985
Spisová značka: 40OdK/281/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Radoslav Uškovič, nar. 21.4.1985, trvale bytom 018 41
Dubnica nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Radoslav Uškovič, nar. 21.4.1985, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1562.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
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výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 626/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K043986
Spisová značka: 40OdK/283/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jarmila Oláhová, nar. 7.3.1965, trvale bytom 958 01
Partizánske, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Nitre so sídlom Štefánikova 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jarmila Oláhová, nar. 7.3.1965, trvale bytom 958 01 Partizánske.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Dušan Ažaltovič so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1658.
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 623/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 17.5.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K043987
Spisová značka: 40OdK/286/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Lenka Heráková, rod. Čičová, nar. 26.09.1965, trvale
bytom Trenčianska ulica 2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Lenka Heráková, rod. Čičová, nar. 26.09.1965, trvale bytom Trenčianska
ulica 2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 36832006, značka správcu S1220.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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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 641/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 20.5.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K043988
Spisová značka: 40OdK/288/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Natália Danišová, nar. 29.11.1977, trvale bytom 916 16
Hrachovište, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Natália Danišová, nar. 29.11.1977, trvale bytom 916 16 Hrachovište.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
značka správcu S445.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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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 646/2019.
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.
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V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

102

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 20.5.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K043989
Spisová značka: 40OdK/290/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jana Krajčíková, rod. Berková, nar. 17.08.1972, trvale
bytom 916 27 Častkovce 552, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jana Krajčíková, rod. Berková, nar. 17.08.1972, trvale bytom 916 27
Častkovce 552.
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II. Ustanovuje správcu Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45393486,
značka správcu S1388.
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 649/2019.
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.
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 20.5.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K043990
Spisová značka: 40OdK/292/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Denisa Michalcová, nar. 06.04.1984, trvale bytom Rozkvet
4485/201, 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 dlžníka Denisa Michalcová, nar. 06.04.1984, trvale bytom Rozkvet 4485/201, 017 01
Považská Bystrica.
II. Ustanovuje správcu SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36868671, značka správcu S1459.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 639/2019.
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.
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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 20.5.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K043991
Spisová značka: 38K/2/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi obchodnej
spoločnosti RGOGETECH, s. r. o. so sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 349 097, pr.
zast. advokátskou kanceláriou Bartošík Šváby s. r. o. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 929 049,
ktorého predbežným správcom je obchodná spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k. s. so
sídlom kancelárie Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 51643162, značka správcu S1893, o opätovnej žiadosti
predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
Opätovná žiadosť predbežného správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k. s. so sídlom kancelárie
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 51643162, značka správcu S1893, o predĺženie lehoty na podanie
záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, sa z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie

nie

je prípustné (§ 198 ZKR).

Okresný súd Trenčín dňa 20.5.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K043992
Spisová značka: 28OdK/120/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Hrebenár, narodený 05.07.1983, trvale bytom
S.Jurkoviča 1207/48, 905 01 Senica, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Hrebenár, narodený 05.07.1983, trvale bytom S.Jurkoviča
1207/48, 905 01 Senica.
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.
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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
06.05.2019, vedený pod položkou registra 381/2019, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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.
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.
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 16.5.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K043993
Spisová značka: 28OdK/121/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Baraňovský, narodený 09.06.1961, trvale bytom
Nová Ves 2223/21, 929 01 Dunajská Streda, podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Baraňovský B-DATA
INFORM, IČO: 33 736 006, s miestom podnikania 929 01 Dunajská Streda, Nová Ves 2223/21, s ukončenou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.04.2006, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Baraňovský, narodený 09.06.1961, trvale bytom Nová
Ves 2223/21, 929 01 Dunajská Streda.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany,
IČO: 30 789 702, značka správcu: S1505.
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
06.05.2019, vedený pod položkou registra 379/2019, 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
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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
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
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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.
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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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 16.5.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K043994
Spisová značka: 36OdK/119/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michaela Martinkovičová, narodená 11.06.1979, trvale
bytom 908 49 Vrádište 130, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michaela Martinkovičová, narodená 11.06.1979, trvale bytom
908 49 Vrádište 130.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO:
42 295 068, značka správcu: S1663.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.

Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

117

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

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
03.05.2019, vedený pod položkou registra 376/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
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odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
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platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.5.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K043995
Spisová značka: 36OdK/120/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Mazúrová, narodená 12.03.1944, trvale bytom
Štefánikova 1559/52 B, 905 01 Senica, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Mazúrová, narodená 12.03.1944, trvale bytom
Štefánikova 1559/52 B, 905 01 Senica.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01 Trnava, IČO:
42 155 118, značka správcu: S1398.
III.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
06.05.2019, vedený pod položkou registra 380/2019, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
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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 16.5.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K043996
Spisová značka: 36OdK/121/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Režňáková, narodená 17.11.1988, trvale bytom
Mierová 1434/6, 924 01 Galanta, podnikajúceho pod obchodným menom Erika Režňáková, IČO: 46 027 343, s
miestom podnikania 924 01 Galanta, Mierová 1434/6, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.09.2014,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Režňáková, narodená 17.11.1988, trvale bytom Mierová
1434/6, 924 01 Galanta.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany,
IČO: 37 846 728, značka správcu: S489.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
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spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
06.05.2019, vedený pod položkou registra 383/2019, 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).

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

125

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 16.5.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K043997
Spisová značka: 9OdK/136/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Ing. Radoslav Štalmach, nar. 17.05.1968, trvale
bytom Petzvalova 8502/43D, 010 15 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Radoslav Štalmach, s miestom
podnikania Petzvalova 8502/43D, 010 15 Žilina, IČO: 52 385 281, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00
Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Radoslav Štalmach, nar. 17.05.1968, trvale bytom
Petzvalova 8502/43D, 010 15 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Radoslav Štalmach, s miestom
podnikania Petzvalova 8502/43D, 010 15 Žilina, IČO: 52 385 281.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 42 215 811.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom
kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 215 811 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 09.05.2019 a vedený pod
položkou registra 716/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
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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.
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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 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 17.5.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K043998
Spisová značka: 9OdK/138/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Adamec, nar. 11.06.1966, trvale bytom
Nová Bystrica 1053, 023 05 Nová Bystrica, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Adamec, nar. 11.06.1966, trvale bytom Nová Bystrica
1053, 023 05 Nová Bystrica.
II.
889 561.

Ustanovuje správcu: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 17

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
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V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Ing. Tibor Bátory, so sídlom
kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 17 889 561 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 13.05.2019 a vedený pod
položkou registra 729/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
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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.
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
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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 na zrušenie oddlženia, ak je
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K043999
Spisová značka: 9OdK/140/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Alexandra Gregorová, nar. 19.06.1982, trvale bytom
Školská 3974/2, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Alexandra Gregorová, s miestom podnikania
C. Majerníka 4614/15, 036 01 Martin, IČO: 46 134 174, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alexandra Gregorová, nar. 19.06.1982, trvale bytom Školská
3974/2, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Alexandra Gregorová, s miestom podnikania C.
Majerníka 4614/15, 036 01 Martin, IČO: 46 134 174.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina,
IČO: 42 224 578.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
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VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom
kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 14.05.2019 a vedený pod
položkou registra 738/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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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).
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.
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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. 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 17.5.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K044000
Spisová značka: 8K/14/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VYPECO, a.s., so sídlom Kragujevská
8055/9, 010 01 Žilina, IČO: 36 380 059, správcom ktorého je: JUDr. Jana Košová, so sídlom kancelárie J. Milca 11,
010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na povolenie vstupu do konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje
navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 765,67 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 9 až 11 a 14.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávok priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 17.5.2019
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K044001
Spisová značka: 8K/8/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na majetok dlžníka: Jozef
Gelatík, nar. 12.03.1977, bytom Kľače 18, 013 19 Kľače, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Gelatík, s
miestom podnikania 013 19 Kľače 18, IČO: 40 276 571, takto
rozhodol
I.
Konkurzné konanie vedené voči dlžníkovi podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii súd z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

139

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

konkurze a reštrukturalizáciizastavuje.
II.

Navrhovateľovi súd náhradu trov konania nepriznáva.

III.
vracia

Navrhovateľovi: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina,
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500 eur.

IV.
Upravuje
učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila navrhovateľovi: Slovenská republika Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu v sume 1.500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 29.11.2018, vedený pod položkou registra 42
pre rok 2018, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.

Okresný súd Žilina dňa 17.5.2019
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K044002
Spisová značka: 8K/7/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PAMA - PD, spol. s r.o., so sídlom Hubová 357, 034 91
Hubová, IČO: 36 392 499, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v časti o
odmene a výdavkoch predbežného správcu JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010
01 Žilina, takto
rozhodol
Priznáva
predbežnému správcovi: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého
793/21, 010 01 Žilina, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500 eur.
Upravuje
učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500 eur
predbežnému správcovi JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého navrhovateľom - veriteľom dňa
27.12.2018, evidovaného pod položkou registra 47/2018, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 17.5.2019
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JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K044003
Spisová značka: 2K/8/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Mechanika, s.r.o., Hlinická č. 1183,
014 01 Bytča, IČO: 36 398 110, právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec s.r.o., Vojtecha
Tvrdého 17, 010 01 Žilina, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Jozef Nemčák, nar. 02.03.1963, 013 62 Veľké Rovné
233, v časti o späťvzatí návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Konkurzné konanie na majetok dlžníka, z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu, zastavuje.
II. Žalovaný - dlžník m á n á r o k na náhradu trov konania voči žalobcovi - veriteľovi v rozsahu 100%, o výške
ktorých rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti I. výroku tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii/.
Proti II. výroku tohto uznesenia je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 20.5.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K044004
Spisová značka: 3K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu úpadcu: Marián Baculák, nar. 06.05.1991, bytom Malá 66/5,
022 01 Čadca, správcom ktorého je Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, v
časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva Mgr. Štefana Krnáča, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica z funkcie správcu úpadcu
Marián Baculák, nar. 06.05.1991, bytom Malá 66/5, 022 01 Čadca.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 20.5.2019
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K044005
Spisová značka: 23OdK/47/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Róbert Benyovics, nar. 10.12.1963, bytom 943 52 Mužla
193, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Róbert Benyovics, nar. 10.12.1963, bytom 943 52 Mužla 193.

II.

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

III.
Nitra.

Ustanovuje správcu: JUDr. Martina Holečková, S 1900, so sídlom kancelárie: Štefánikova 9, 949 01

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Róbert Benyovics, nar. 10.12.1963, bytom 943 52 Mužla 193,
aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa §
29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v
tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Róbert Benyovics, nar. 10.12.1963, bytom 943 52 Mužla 193 tak, že ho zbavuje
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Róbert Benyovics, nar. 10.12.1963, bytom 943 52 Mužla 193, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku
patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 02.05.2019 vedený pod položkou registra 364/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.5.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudca
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K044006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Šulajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 288/21, 821 05 BratislavaRužinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1985
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/61/2019 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/61/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok doručených po základnej prihlasovacej lehote
BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Jana Šulajová, nar. 04. apríla 1985, bytom Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 288/21, 821 05
Bratislava, v zmysle § 28 ods. 3 ZKR
Dňa 21. mája 2019 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá bola dňa 16. mája 2019 doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky veriteľom:
Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bratislava, IČO: 30 794 536, so sídlom Vazovova 7/A, 816 16
Bratislava
pohľadávka:

celková prihlásená suma: 759,38 eur

V Bratislave, dňa 21. mája 2019

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

K044007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petriščáková Blanka, PhDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 3784/3C, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/11/2019 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/11/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca dlžníka: PhDr. Blanka Petriščáková, nar. 05.03.2019, Osuského
3784/3C, 851 03 Bratislava podľa ustanovenia § 28 ods. 3 Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávky
veriteľa:
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BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, 1 Boulevard Haussmann, Paríž, Francúzsko konajúca
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2,
Bratislava v celkovej prihlásenej sume pohľadávok 3 222,03 EUR

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K044008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szakács Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Ružinov - Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/42/2019 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/42/2019
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
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca dlžníka: Erik Szakács, nar. 04.01.1986, Miestny úrad Bratislava –
Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR“) vzhľadom
na skutočnosť, že nebol zistený majetok Dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu a konkurzná podstata preto
nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že:
konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K044009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtek Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devinská Nová Ves 6350, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/112/2019 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/112/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca dlžníka: Ivan Vojtek, nar. 26.01.1962, Devínska Nová Ves 6350,
841 07 Bratislava, podľa ustanovenia § 85 ods. 2 Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hraničná 12, 821 05 Bratislava v
úradných hodinách počas pracovných dní v časoch: od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese sídla, e-mailom: akpodhorska@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903 55 00 86.
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca
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K044010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtek Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devinská Nová Ves 6350, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/112/2019 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/112/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca dlžníka: Ivan Vojtek, nar. 26.01.1962, Devínska Nová Ves 6350,
841 07 Bratislava, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky. Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s. pod č. SK9509000000005028334830, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatný preddavok; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K044011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtek Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devinská Nová Ves 6350, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/112/2019 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/112/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o vyhlásení konkurzu/Notice of bankruptcy
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka:
Ivan Vojtek, nar. 26.01.1962, Devínska Nová Ves 6350, 841 07 Bratislava (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. 37OdK/112/2019 zo dňa 11.04.2019 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. OV 89/2019 zo dňa 10.05.2019 bol vyhlásený konkurz Dlžníka a za správcu Dlžníka bola ustanovená
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, značka správcu S1271, so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 of 29th May 2000 on bankruptcy
proceeding, as a bankruptcy trustee of the Debtor: Ivan Vojtek, date of birth 26 January 1962, Devínska
Nová Ves, 841 07 Bratislava (hereinafter only as „Debtor“) I inform that by the decision of District court
Bratislava I., reference: 37 OdK/112/2019 of 11 April 2019 published in Commercial bulletin No.: 89/2019 of
10 May 2019 bankruptcy procedure was declared and as bankruptcy trustee of the Debtor was appointed
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, No.: S1271, address: Hraničná 12, 821 05 Bratislava.
V súlade s ustanovením Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú
povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca, Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
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According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only as „BRA“)
the creditors of the Debtor have to register their claims in basic 45 days period from the day of the
bankruptcy procedure declaration in one original to the bankruptcy trustee, address: JUDr. Katarína
Podhorská Surkošová, bankruptcy trustee, Hraničná 12, 821 05 Bratislava. The beginning of the period to
register claims in bankruptcy procedure is considered the day following the publication of decision of
bankruptcy procedure declaration in the Commercial bulletin.
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 výťažku.
If the creditor delivers to the bankruptcy trustee registration form later, the registration form shall be
considered, however the creditor can not exercise the voting rights and other rights associated with the
registered claim. Creditors have right to register their claims until intention to set up such allocation is
published in the Commercial bulletin by the bankruptcy trustee.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada.
The registration of claim must be submitted on a prescribed registration form and must contain basic
essentials, otherwise the application is not considered in bankruptcy proceeding.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the application the documents providing the information stated in application must be attached. 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.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To the application of non-monetary claim must be attached an expert opinion determining the value of
non-monetary claim, otherwise the application shall not be considered.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected or amended.
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.
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.
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.
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In bankruptcy proceeding also such creditor applies his claim, which is against another person than
debtor, if the claim is secured by security right to property of debtor. Such creditor can be satisfied in
bankruptcy proceeding only from proceeds obtained by selling property, which secure his claim, whereas
voting rights at the creditors meeting may be exercised only to the extent to which the claim is likely to be
satisfied from the property, by which it is secured.
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.
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases
the thing for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. .
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly
applied to this creditors.
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 claims are applied in Euros. If the claim is not applied 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 applied 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.
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.
A creditor who does not have residence or registered office or branch company in Slovakia is obliged to
designate a representative for the delivery with residence or registration address in Slovak Republic and
notify the appointment of such a representative in writing to bankruptcy trustee, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial bulletin.
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K044012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Húska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Rovinka, Hlavná 350 -, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/135/2019 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/135/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Urban, IČO: 51 054 787 so sídlom kancelárie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, ako správca
konkurznej podstaty dlžníka: Tibor Húska, nar. 29.04.1962, trvale bytom Obecný úrad Rovinka, Hlavná 350,
900 41 Rovinka, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
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nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, 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 deň vopred na vyššie
uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: +421 907 518 861, e-mailom: michal.urban65@gmail.com
Mgr. Michal Urban
Správca konkurznej podstaty

K044013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Húska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Rovinka, Hlavná 350 -, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/135/2019 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/135/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Urban, IČO: 51 054 787 so sídlom kancelárie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Tibor Húska, nar. 29.04.1962, trvale bytom Obecný úrad Rovinka, Hlavná 350, 900 41
Rovinka, č. k. 37OdK/135/2019 v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
ústave Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK74 0200 0000 0026 4656 1359. 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.: 37OdK/135/2019 – 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.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K044014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Húska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Rovinka, Hlavná 350 -, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/135/2019 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/135/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Tibor Húska, nar.
29.04.1962, trvale bytom Obecný úrad Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/135/2019, zo dňa 06.05.2019 bol vyhlásený konkurz na
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majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Tibor Húska, born 29th April 1962, permanent residence at municipal office Rovinka, Hlavná
350, 900 41 Rovinka, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the
District Court Bratislava I, No. 37OdK/135/2019 dated on 6th of May 2019, the bankruptcy was declared on
the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa 21.05.2019.
Dňom 22.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 96/2019 on 21st of
May 2019. Bankruptcy was declared on 22nd of May 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.
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:
Mgr. Michal Urban
Koceľova 17
821 08 Bratislava
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:
Mgr. Michal Urban
Koceľova 17
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 23.05.2019
The date 23rd of May 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
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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).
Prednostné pohľadávky veriteľ nemusí do konania prihlásiť na tlačive. Postačuje oznámenie a preukázanie vzniku
prednostnej pohľadávky.
Creditor is not required to submit preferential claims on a pre-printed form. It is sufficient to notify the
trustee and to prove the occurrence of a preferential claim.
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).
Zaťažený majetok sa v insolvenčnom konaní speňažuje len, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ.
In the insolvency proceedings, the secured asset is monetized only if the claim of preferred secured
creditor is submitted.
Veriteľ, ktorý eviduje voči dlžníkovi pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom môže túto prihlásiť do
konania. V tomto prípade bude jeho pohľadávka uspokojená zo speňaženia zabezpečeného majetku.
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.
The creditor who has a claim assured by the security right can submit his claim in the proceeding. In this
case his claim will be satisfied by the monetization of secured asset. A secured creditor of mortgage loan
is entitled to submit his claim only if the claim of a mortgage loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in the order submit his claim. In this case trustee without undue delay notify in
writing secured creditor of mortgage loan.
V prípade, ak veriteľ svoju pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom do konania neprihlási, táto do
konania nespadá a dlžník je povinný pohľadávku plniť v pôvodných lehotách splatnosti. Veriteľ je však povinný
správcovi bezodkladne oznámiť výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého
majetku.
In case the creditor will not submit his claim assured by the security right in the proceeding, the claim
does not belong to the proceeding and the debtor is obliged to fulfil the claim within the original due
dates. The creditor is required to notify the trustee about the amount of secured claim, which can be
satisfied from the secured asset without undue delay.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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
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
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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 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.
Mgr. Michal Urban, správca konkurznej podstaty
Mgr. Michal Urban, trustee

K044015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ráhl Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 3534/95, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/84/2019 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/84/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, právoplatného dňa 04.04.2019, č. k. 37OdK/84/2019 vyhlásil konajúci
súd konkurz na majetok dlžníka – Martin Ráhl, nar.: 20.04.1973, Račianska 3534/95, 831 02 Bratislava – Nové
Mesto, Slovensko (ďalej ako "dlžník"). Správca dlžníka JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom Mostová 2, 811 02
Bratislava, značka správcu S1672 v zmysle ust. § 85 ods. 2 ZKR oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto
oznámenia je možné nahliadnuť do správcovského spisu, sp. zn. 37OdK/84/2019 S1672 v kancelárií správcu na
adrese: Mostová 2, 811 02 Bratislava počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po – Pia od 10.00 hod. do
13.00 hod. a od 13.30 hod. do 16.30 hod. na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru na č. t.: 0905
660 002 alebo mailového dohovoru na spravca@akis.sk.
Úradná tabula správcu dostupná na stránke www.akis.sk.
Bratislava
JUDr. Ivana Sláviková, správca

K044016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ráhl Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 3534/95, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/84/2019 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/84/2019
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37OdK/84/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka správcu
S1672 dlžníka – Martin Ráhl, nar.: 20.04.1973, Račianska 3534/95, 831 02 Bratislava – Nové Mesto,
Slovensko (ďalej ako "dlžník") v zmysle §32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, účet č.: IBAN: SK75 1111 0000 0011 8672 6057,
SWIFT kód banky: UNCRSKBX.
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 a to 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 § 32
ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Bratislava JUDr. Ivana Sláviková, správca

K044017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ráhl Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 3534/95, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/84/2019 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/84/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20. 5. 2015 o insolvenčnom konaní Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné
dodržiavať stanovené termíny Invitation to foreign creditor to the lodge a claim according to the Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings Summons to
register claim. It is needed to keep the determined deadlines.
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
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/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka – Martin Ráhl, nar.: 20.04.1973, Račianska 3534/95, 831 02 Bratislava – Nové Mesto,
Slovensko ďalej len „ dlžník “, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn . 37OdK/84/2019
zo dňa 04.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
In compliance with Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings as a truste in bankruptcy of Martin Ráhl, nar.: 20.04.1973, Račianska 3534/95, 831 02
Bratislava – Nové Mesto, Slovensko, hereinafter referred to as ,, the Debtor “, we are obliged to provide you with
information about insolvency proceeding declared to the assets of the Debtor on 04th of April 2019 by the order of
District Court Bratislava I, No. 8OdK/406/2018.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.05.2019. Dňom
08.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This order issued by District Court Bratislava I was published on 7th of May 2018. Bankruptcy was declared on
08th of May 2018.
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
1.The insolvency proceedings begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared
when Court's order for a declaration of bankruptcy is published in the Obchodný vestník (Commercial Journal).
The day on which the Court's order shall be considered as officially published is the day following the day on
which the Court's order has been published in the Obchodný vestník (Commercial Journal)..
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 lodged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During insolvency proceedings, 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 court decision or by execution are applied by application form. Debt discharged
intact claims may be applied by application form as well.
3. V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: 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. 3. According to the article 55 of
the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency
proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading „Lodgement of claims“ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below: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.
4. 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.
4. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
5. V prípade, že 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.
5. 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.
6. 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.
6. 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.
7. 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 ) .
7. 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 ) .
8. 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.
8. 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.
9. 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 zabez-pečuje 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).
9. 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).
10. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom kancelárie Mostová 2,
811 02 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný
súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, 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
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Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9druhá veta ZKR).
10. The application form shall be lodged in one copy to the trustee - JUDr. Ivana Sláviková , offices Mostová 2,
811 02 Bratislava,Slovak Republic and shall be delivered to the trustee within the basic registration period of 45
days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The
electronic filling and its annexes shall be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized
to lodge such electronic filling. The creditor shall deliver the application form in one copy to the court - Okresný
súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2
BRA). The beginning ofthe period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the day on which the Court's order has been published in the Obchodný vestník (Commercial Journal) (§
199 sec. 9 secondsentence BRA).
11. 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).
11. 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).
12. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
12. 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).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. 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).
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 písomnos-ti 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. 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.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered office in EU member state other than
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
of May 2015.
16. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.
16. 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.
Bratislava
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JUDr. Ivana Sláviková, Správca

K044018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ráhl Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 3534/95, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/84/2019 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/84/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku úpadcu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
1. Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 500 EURO
Právny dôvod vzniku: Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa: 04.04.2019
Dlžník: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
Popis: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov/nákladov správcu
Deň zapísania do súpisu: 08.05.2019
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle ZKR
Bratislava
JUDr. Ivana Sláviková, správca

K044019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská 5003/8, Bratislava 821 07
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/110/2019_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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8OdK/110/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca dlžníka: Monika Horváthová, dátum narodenia: 08.04.1980,
trvalý pobyt: Čiližská 5003/8, 821 07 Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od
09:00 hod. do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0903 367 378 alebo prostredníctvom mailu:
milena.noskova@noskopartners.eu.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca

K044020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská 5003/8, Bratislava 821 07
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/110/2019_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/110/2019
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 o insolvenčnom konaní
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD., ako správca dlžníka dlžníka: Monika Horváthová, dátum narodenia:
08.04.1980, trvalý pobyt: Čiližská 5003/8, 821 07 Bratislava (ďalej ako „dlžník“), oznamuje, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.04.2019, č. k.: 8OdK/110/2019-12, 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,
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD., as the bankruptcy trustee of the bankrupt: Monika Horváthová, date of
birth: 8 April 1980, permanent residence: Čiližská 5003/8, 821 07 Bratislava (hereinafter as the “bankrupt”), it
is our duty to inform you that in pursuance of the resolution of the District Court Bratislava I dated 12 April 2019,
File No.: 8OdK/110/2019-12, the court declared the bankrupt insolvent.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2019, deň vydania:
10.05.2019.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 89/2019, issue date:
10 May 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“),
sú veritelia úpadcu povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na adresu správcu: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., Zámocká 14, 811 01, 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 úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring, as amended (hereinafter as “BRA”), the
creditors of the bankrupt shall register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the trustee and to the address: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., Zámocká
14, 811 01 Bratislava, Slovak Republic. Each claim shall be registered separately. The registration shall include:
information about the name, surname or the business name and address of the creditor and of the bankrupt, legal
reasoning of the claim, order of the satisfaction of the claim from the bankruptʼs general estate and the amount of
the principal and the interests, legal reasoning of the interests; the registration shall be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfilment of a certain condition shall register their
claims in the same way. Furthermore, they shall specify such condition in the registration form. Creditors with
claims secured with securities also file in the registration form which has to provide information about the subject
matter to which the security is tied. The claim shall be registered in euros. The registration form shall be
accompanied by documents proving the details given therein. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch office in the Slovak Republic, representative for delivery with an address or a seat in the Slovak
republic shall be specified. In case a non-monetary claim is registered, an expert opinion stating the value of the
claim shall be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad (viac pohľadávok), alebo znalecký
posudok (nepeňažné pohľadávky), alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form will not be taken into account in case that the registration form will not fulfil the statutory
conditions, or will not be submitted in the prescribed form, or will not be signed and dated, or it will not be
accompanied by a summary report (in case of more claims) or an expert opinion (in case of non-monetary claim),
or it will not be submitted within the set time limit. Non-registered right in rem shall cease to exist after the
expiration of the registration deadline. The trustee nor the court have the obligation to notify the creditor to amend
or correct the incomplete and/or incorrect registration form.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
In accordance with the Section 29 of the BRA, the creditor is responsible for the accuracy of the data stated in the
registration form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information applies to creditors, whose residence or seat is not known from the documentation of the
bankrupt.
Mgr. Milena Nosková, správca / trustee

K044021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská 5003/8, Bratislava 821 07
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/110/2019_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/110/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca dlžníka: Monika Horváthová, dátum narodenia: 08.04.1980,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trvalý pobyt: Čiližská 5003/8, 821 07 Bratislava, 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. 633893996/0900 vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca

K044022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Padúch Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záveterná 5685 / 15, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2015 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radoslav Hajdúch - správca dlžníka Martin Padúch, nar. 10.01.1978, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody
v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, bytom Záveterná 5685/15, 841 07 Bratislava, týmto v
zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
podľa ust. § 28 ods .2 ZKR mu boli doručené prihlášky nasledujúcich pohľadávok, ktoré boli zapísané do
zoznamu pohľadávok:

1/ veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 841 07 Bratislava, IČO:
00 215 759,
pohľadávka v sume: 320,00 EUR,
právny dôvod vzniku pohľadávky: nezaplatené trovy trestného konania na základe právoplatného a vykonateľného
uznesenia Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, č. k.: PK-2T/14/2013-14950 zo dňa 17.08.2015 v spojení
s uznesením Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, č. k.: PK.2T/14/2013-15227 zo dňa 21.10.2015,
2/ veriteľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, so sídlom Dončova 6, Ružomberok, IČO: 00 738 379,
pohľadávka v sume: 568,80 EUR,
právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené trovy výkonu väzby za obdobie od 15.11.2011 do 26.11.2014 na
základe rozhodnutia č.: ÚVTOS a ÚVV-5-141/31-2015 zo dňa 09.11.2015 v spojení s rozhodnutím odvolacieho
orgánu č. GR ZVJS-31-1-2/31-2016 zo dňa 18.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.01.2016
3/ veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 841 07 Bratislava, IČO:
00 215 759,
pohľadávka v sume: 80,00 EUR,
právny dôvod vzniku pohľadávky: nezaplatené trovy trestného konania na základe právoplatného a vykonateľného
uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 6T 14/2018 zo dňa 26.06.2018.

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

K044023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bašternák Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 7440 / 13, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/14/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/14/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa
13.05.2019, pod č. k. 8K/14/2019 ustanovená do funkcie Správcu úpadcu: Ladislav Bašternák, nar. 07.09.1972,
trvale bytom Námestie slobody č. 13, 811 06 Bratislava (ďalej aj ako „Úpadca“).
Správca týmto o z na mu je, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 08:00
hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je možné podať na e-mailovej adrese: ivanova.spravca@gmail.com, ako aj písomne na
adrese kancelárie Správcu.

V Bratislave dňa 21.05.2019

JUDr. Lenka Ivanová, Správca

K044024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bašternák Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 7440 / 13, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/14/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/14/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.05.2019, č.k. 8K/14/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 20.05.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Ladislav Bašternák, nar. 07.09.1972, trvale bytom
Námestie slobody č. 13, 811 06 Bratislava. Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo
právoplatnosť dňa 21.05.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika a v
jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu
konania 8K/14/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej
závisí
vznik
pohľadávky.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje
a
nevyhlasuje,
sumu
pohľadávky
určí
správca
s
odbornou
starostlivosťou.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu,
prípadne
dôvody,
prečo
o
pohľadávke
v
účtovníctve
neúčtuje.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom
vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
v Bratislave dňa 21.05.2019
JUDr. Lenka Ivanová, správca
Notification to foreign creditors
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 obliged to inform you that based on the resolution of the District
court Bratislava from 13th May 2019, file No. 8K/14/2019, published in Commercial Journal on 20th May 2019,
the bankruptcy was declared on the estate of debtor: Ladislav Bašternák, date of birth: 07th September 1972,
residence: Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava, Slovak republic. This resolution of the District court Bratislava
I
became valid on 21st May 2019. The bankruptcy was declared as of this date.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „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. Lenka Ivanová, správca, office seat
at: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava ,Slovak Republic and in one original to the District court Bratislava I
(Okresnýsúd Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the file No. 8K/14/2019.
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another
person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in
the same way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by
the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

165

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt's general estate, total amount of claim and registration form has to be signed.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition
on
which
the
claim
is
dependent.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of
the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and
published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia
does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. In case a non - financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished
only
by
publishing
in
the
Commercial
Journal
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Bratislava on 21st May 2019
JUDr. Lenka Ivanová, trustee

K044025
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/70ú2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 02 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Petra Munková, narod. 19.02.1982, trvale bytom Bratislavská 694, 900 46 Most pri Bratislave, občan SR týmto v
zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by
patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K044026
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
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. 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 zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 37OdK/70/2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Petra Munková, narod. 19.02.1982, trvale bytom Bratislavská 694, 900 46
Most pri Bratislave, občan SR.
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 správca Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná
4, 821 09 Bratislava oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Petra Munková, narod. 19.02.1982,
trvale bytom Bratislavská 694, 900 46 Most pri Bratislave, občan SR sa končí.
Na základe doručeného návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom a poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe
vlastných zistení a šetrení správcu správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Bratislava I.,
vedený pod spisovou značkou 37Odk/70/2019-12 zo dňa 06.03.2019 na majetok dlžníka Petra Munková, narod.
19.02.1982, trvale bytom Bratislavská 694, 900 46 Most pri Bratislave, občan SR zrušuje.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K044027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Saskia Šviheľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomanova 79, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 8, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/85/2017 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/85/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava oznámenia o zrušení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06. 10. 2017, sp. zn. 8OdK/85/2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 17. 10. 2017, č. OV 198/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Alexandra Saskia
Šviheľová, trvale bytom: Tomanova 79, 831 07 Bratislava, dátum narodenia: 26. 02. 1981 (ďalej len „Úpadca“) a
zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu Úpadcu.
V obchodnom vestníku č. 18/2018 zo dňa 25. 01. 2018 som pod č. K005398 zverejnil Oznam o zrušení konkurzu
z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ (ďalej len "Oznam").
Pri zverejnení Oznamu došlo k zrejmej chybe, pretože do konkurzu sa v stanovenej lehote prihlásil aspoň jeden
veriteľ. Konkurz mal byť zrušený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, pretože som
nezistil žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu.
Z vyššie uvedeného dôvodu Oznam opravujem nasledovne:
V súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz sa končí, pretože konkurzná
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podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením toho opravného oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

S pozdravom
Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K044028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Vicen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 169 / 64, 821 01 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 8, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/91/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/91/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie Panenská 8, 811 03 Bratislava, správca úpadcu: Miroslav
Vicen, trvale bytom: Trnavská cesta 169/64, 821 01 Bratislava, dátum narodenia: 13. 04. 1963, oznamuje, že do
konkurzného spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Panenská 8, 811 03 Bratislava, počas
úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese, alebo emailom na e-mailovú adresu: jaroslav.niznansky@jnc-legal.com.
S pozdravom
Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K044029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Vicen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 169 / 64, 821 01 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 8, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/91/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca dlžníka: Miroslav Vicen, trvale bytom: Trnavská cesta 169/64, 821 01
Bratislava, dátum narodenia: 13. 04. 1963 (ďalej len "Dlžník") zverejňuje, že v konkurze na majetok Dlžníka
vedenom pod sp. zn. 37OdK/91/2019 S1499 sa preddavok na trovy konania na účel popierania pohľadávok podľa
§ 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet
správcu v banke Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK25 7500 0000 0040 1253 2248.
S pozdravom
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Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K044030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HERMES INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 52 / 0, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 732 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2018 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – HERMES INVEST s.r.o., so sídlom Potočná 52, 909 01Skalica,
IČO: 35 732 091, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36K/18/2018,
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 0915/604 462 alebo @mailom na adrese
office@timarpartners.com.

K044031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HERMES INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 52 / 0, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 732 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2018 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2018
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 – HERMES INVEST
s.r.o., so sídlom Potočná 52, 909 01 Skalica, IČO: 35 732 091 (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trnava, č.k. 36K/18/2018-72 zo dňa 13.05.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu a do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom správcovskej kancelárie
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR pod
číslom OV 94/2019 zo dňa 17.05.2019.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, proc. no.
36K/18/2018-72 dated on 13.05.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets –
HERMES INVEST s.ro., adress Potočná 52, 909 01 Skalica, IČO: 35 732 091 and Mgr. Eva Timár Myjavcová,
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 Slovak
republic No.: OV 94/2019 dated on 17.05.2019.
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 v jednom rovnopise u správcu, Mgr. Eva Timár
Myjavcová, so sídlom správcovskej kancelárie P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01, Slovenská republika. V jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika, pod
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spisovou značkou 36K/18/2018.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address Mgr. Eva Timár
Myjavcová, P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, Slovak Republic. Creditor shall lodge their claims in one
original also to the Okresný súd Trnava (District Court Trnava), Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic, to the
proc. no. 36K/18/2018.
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.
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Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses,
shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting
rights and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
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.

K044032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočnár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cífer 90, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/38/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/38/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava vydaným pod sp. zn. 28OdK/38/2019 dňa 20.03.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 60/2019 dňa 26.03.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Marek Kočnár, nar.
25.04.1974, trvale bytom 919 43 Cífer - Pác č. 90, dlžník bol zbavený všetkých dlhov a za správcu dlžníka súd
ustanovil JUDr. Barboru Volárovú, správkyňu so sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany.
Správkyňa po prešetrení majetkových pomerov dlžníka týmto oznamujem, že vo veci konkurzu na majetok dlžníka
Marek Kočnár nebol zistený žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu.
V Piešťanoch dňa 21.05.2019
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa
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K044033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Jánoška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Jas 933/2, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/25/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/25/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS

sp.zn:
dlžník:

MAJETKU

VŠEOBECNEJ

PODSTATY

36OdK/25/2019
Róbert Jánoška, nar. 12.11.1980, bytom Sídlisko Jas 933/2, 924 01 Galanta

Dlžník vyhlásil, že v súčastnosti a do vyhlásenia konkurzu nevlastnil žiaden majetok.

V Dun. Strede. 12.5.2019
JUDr. Marieta Katona - správca

K044034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benciová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkovce 269, 919 23 Vlčkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/111/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/111/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S 1869,
správca úpadcu: Blanka Benciová, nar. 08.07.1969, bytom 919 23 Vlčkovce 269 v súlade s § 85 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 –
15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
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V Šali, dňa 20.05.2019
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K044035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Sepeši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boriny 1364/25, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/32/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/32/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS
sp.zn:
dlžník:

MAJETKU

VŠEOBECNEJ

PODSTATY

25OdK/32/2019
Mário Sepeši, nar. 28.11.1975, bytom Boriny 1364/25, 929 01 Dunajská Streda

Dlžník vyhlásil, že v súčastnosti a do vyhlásenia konkurzu nevlastnil žiaden majetok.
V Dun. Strede. 14.5.2019
JUDr. Marieta Katona - správca

K044036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benciová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkovce 269, 919 23 Vlčkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/111/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/111/2019
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:
Blanka Benciová, nar. 08.07.1969, bytom 919 23 Vlčkovce 269 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/111/2019 zo dňa 14.05.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 95/2019 zo dňa 20.05.2019.
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: JUDr. Mgr. Radoslav
Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, k číslu konania 36OdK/111/2019. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 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 Blanka Benciová, born on 08th of July 1969, 919 23 Vlčkovce 269, Slovakia
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Trnava, No. 36OdK/111/2019 dated on 14th of May 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak republic No.
95/2019 on 20th of May 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Mgr. Radoslav Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovak republik, to the No. 36OdK/111/2019.
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 from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Šali, dňa 21.05.2019
In Šaľa, on 21.05.2019
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, trustee

K044037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Gagová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 2939/9, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.5.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/7/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/7/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS

sp.zn:
dlžník:

MAJETKU

VŠEOBECNEJ

PODSTATY

28OdK/7/2019
Viera Gagová, nar. 4.5.1977, bytom Kukorelliho 2939/9, 921 01 Piešťany

Dlžník vyhlásil, že v súčastnosti a do vyhlásenia konkurzu nevlastnil žiaden majetok.

V Dun. Strede. 2.4.2019
JUDr. Marieta Katona - správca
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K044038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benciová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkovce 269, 919 23 Vlčkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/111/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/111/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Blanka Benciová,
nar. 08.07.1969, bytom 919 23 Vlčkovce 269, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn.
36OdK/111/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK21 1111 0000 0014 6960 9002 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:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Šali, dňa 21.05.2019
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K044039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Procházková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrova Ves 97, 908 44 Petrova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/41/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25Odk/41/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jana Procházková, narodená 03.02.1968,
trvale bytom 908 44 Petrova Ves 97
oznamuje:
Správca končí konkurz na majetok dlžníka po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Trnave dňa 21.05.2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K044040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárköziová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1217 / 12, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1987
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/22/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/22/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Mária Sárköziová,
nar. 29.07.1987, bytom Komenského 1217/12, 929 01 Dunajská Streda, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava, sp. zn. 25OdK/22/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK21 1111 0000 0014 6960
9002 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:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Šali, dňa 21.05.2019
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K044041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Lazárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Voderady 424, 919 42 Voderady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/255/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/255/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS
sp.zn:
dlžník:

MAJETKU

VŠEOBECNEJ

PODSTATY

36OdK/255/2018
Helena Lazárová, nar. 27.12.1981, bytom Voderady 424, 919 42 Voderady

Dlžník vyhlásil, že v súčastnosti a do vyhlásenia konkurzu nevlastnil žiaden majetok.

V Dun. Strede. 27.2.2019
JUDr. Marieta Katona - správca
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K044042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Eduard Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradište pod Vrátnom 203, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/246/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/246/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS

sp.zn:
dlžník:

MAJETKU

VŠEOBECNEJ

PODSTATY

28OdK/246/2018
Ing. Eduard Vašek, nar. 24.10.1981, bytom Hradište pod Vrátnom 203, 906 12 Hradište pod Vrátnom

Dlžník vyhlásil, že v súčastnosti a do vyhlásenia konkurzu nevlastnil žiaden majetok.

V Dun. Strede. 19.2.2019
JUDr. Marieta Katona - správca

K044043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Havrila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajinská 2961/50, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.2.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/246/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/227/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS

sp.zn:
dlžník:

MAJETKU

VŠEOBECNEJ

PODSTATY

25OdK/227/2018
Ladislav Havrila, nar. 2.2.1956, bytom Krajinská 2961/50, 921 01 Piešťany
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Dlžník vyhlásil, že v súčastnosti a do vyhlásenia konkurzu nevlastnil žiaden majetok.

V Dun. Strede. 12.1.2019
JUDr. Marieta Katona - správca

K044044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Venény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Vrbové 922 03, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/204/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/204/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS

sp.zn:
dlžník:

MAJETKU

VŠEOBECNEJ

PODSTATY

36OdK/204/2018
Michal Venény, nar. 9.4.1993, bytom Mesto Vrbové, 922 03 Vrbové

Dlžník vyhlásil, že v súčastnosti a do vyhlásenia konkurzu nevlastnil žiaden majetok.

V Dun. Strede. 12.12.2018
JUDr. Marieta Katona - správca

K044045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Vilhelm
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 490/61, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.6.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/192/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/2192/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžník:
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25OdK/2192/2019
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNEJ

PODSTATY

25OdK/192/2019
Pavol Vilhelm, nar. 27.6.1982, bytom Vážska 490/61, 922 42 Madunice

Dlžník vyhlásil, že v súčastnosti a do vyhlásenia konkurzu nevlastnil žiaden majetok.

V Dun. Strede. 4.12.2018
JUDr. Marieta Katona - správca

K044046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Fabian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hospodárska 3602/23, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/44/2019 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/44/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu Patrik Fabian, trvale bytom: Hospodárska 3602/23, 917 00 Trnava,
adresa na doručovanie: ul. Gejzu Dusíka 29, 917 00 Trnava, dátum narodenia: 03.08.1975, v zmysle ustanovenia
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok boli zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
BENCONT COLLECTION, a.s.

Prihlásená suma (v EUR)
2.726,45 EUR

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
27

Mgr. Ing. Pavol Korytár, 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

181

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

K044047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Chríb 488/ 46, 919 65 Dolná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1983
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/115/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/115/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného vo veci dlžníka: Denisa
Toráčová, nar. 15. 12. 1983, trvale bytom: Dolný Chríb 488/ 46, 919 65 Dolná Krupá, možno nahliadnuť v
pracovných dňoch v čase od 8:00 h. do 12:00 h. a od 13:00 h. do 15:30 h. v kancelárii správcu: Radlinského 50,
921 01 Piešťany. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú
písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K044048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok
Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, ako správca úpadcu: Martin Bielik - REX, Ducové 169, 92221
Ducové, IČO: 37473689, týmto v zmysle ustanovenia § 28 odst. 3/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola dňa 27.03.2019 do kancelárie správcu
doručená prihláška:
veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, ktorou si veriteľ prihlásil
nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume 17 747,95 Eur. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu
zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 27.03.2019, pod poradovým číslom 57.

V Trnave 20.05.2019
Prvý správcovský dom, k.s., Správca
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K044049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbové 0, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/51/2019 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/51/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Jaroslava Vašková, nar. 28.09.1953, bytom 922 03 Vrbové, Okresným súdom Trnava č. k.
25OdK/51/2019 sa končí. Dôvod: konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K044050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palkovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kaštieli 1460/5, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/78/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/78/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní I. kola verejného ponukového konania.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ivan Palkovič, nar. 06.09.1973, bytom Pri
kaštieli 1460/5, 908 51 Holíč, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Palkovič-VAPID, IČO: 33 817 375, s
miestom podnikania 908 51 Holíč, Pri kaštieli 19, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.05.2012,
ponúka v I. kole verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 95/2019 zo dňa 20.05.2019 pod položkou K041852 a to:
Porad.
Dátum
Suma v Súpisová
Názov hnuteľnej veci/súboru
Počet
číslo
zápisu
€
hodnota v €
2.
Obchodný podiel v spoločnosti VAPID, s.r.o., so sídlom 906 03 Koválov 106, IČO: 36 268
861, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vl. č. 16735/T,
10.05.2019 1
3.319,39 3.319,39
ktorý zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 3.319,39,- EUR,
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splatený vo výške 3.319,39,- EUR.
Obchodný podiel v spoločnosti ZIDA, s.r.o., so sídlom Pri kaštieli 1460/5, 908 51 Holíč,
IČO: 47 611 499, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vl. č.
10.05.2019 1
34029/T, ktorý zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 5.000,- EUR,
splatený vo výške 5.000,- EUR.

5.000,00 5.000,00

Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného súboru
majetku patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty. Víťaznou bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
pokiaľ bude spĺňať nasledovné podmienky ponukového konania:
Podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – Ivan
Palkovič, záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany v lehote 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na
ponuky doručené po uplynutí lehoty alebo ponuky bez označenia „Konkurz – Ivan Palkovič, záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“ sa nebude prihliadať.
2. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a) Nezameniteľné označenie a identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom;
b) označenie súboru majetku ponúkaného v ponukovom konaní nezameniteľným spôsobom;
c) výšku ponúkanej ceny;
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom;
e) bankový účet záujemcu na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v prípade, ak sa na ponuku nebude prihliadať pre
nesplnenie podmienok alebo ak ponuka nebola vyhodnotená správcom ako víťazná ponuka.
Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banke, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu na bankový účet
uvedený v ponuke, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo ponuka záujemcu
nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene.
5. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré nespĺňajú hore uvedené podmienky.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1 Podmienok ponukového konania sa
neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3 Podmienok ponukového konania sa neprihliada.
4. Na ponuku, pri ktorej nebola na účet úpadcu zaplatená kúpna cena podľa bodu 4 Podmienok ponukového
konania sa neprihliada.
5. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý
predmet ponuky sa neprihliada.
6. Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 kalendárnych dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Pri vyhodnotení
ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za predmet speňaženia, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky
a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O vyhodnotení ponúk a aj v prípade zhodnosti ponúk vyhotoví správca zápisnicu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z otvárania obálok.
7. Správca vhodným spôsobom a v primeranej lehote bude o výsledkoch vyhodnocovania ponúk informovať
všetkých záujemcov a súd.
8. Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má v súlade s § 167r zák.
7/2005 Z.z. právo vykúpiť majetok dlžníka z konkurznej podstaty do desať dní od skončenia ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
9. Úspešný záujemca je povinný do 5 (päť) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.:
0903/454509 alebo na e-mail adrese: jana.petrovlaiferov@gmail.com.
V Piešťanoch dňa 20.05.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka
Ivana Palkoviča

K044051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oračková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 7972 / 60A, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1977
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/46/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/46/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka Iveta Oračková, narodená 19.06.1977,
trvale bytom Coburgova ulica 7972/60 A, 917 02 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Iveta
Oračková, IČO: 48 211 320, s miestom podnikania 917 02 Trnava, Coburgova ulica 7972/60 A, týmto v
zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 21.05.2019 nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Trnave, dňa 21.05.2019
Prvý správcovský dom, k.s., správca
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K044052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macejka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 1590/3, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/112/2019 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/112/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Ján Macejka, nar.: 27.01.1983, bytom Sotinská 1590/3, 905 01
Senica, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/112/2019, 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 0915/604 462 alebo @mailom na adrese
office@timarpartners.com

K044053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macejka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 1590/3, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/112/2019 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/112/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu – Ján Macejka, nar.:
27.01.1983, trvale bytom Sotinská 1590/3, 905 01 Senica, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným
súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/112/2019 (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Trnava, č.k. 36Odk/112/2019-12 zo dňa 14.05.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do
funkcie správcu bol ustanovený Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom správcovskej kancelárie P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 95/2019
zo dňa 20.05.2019.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, proc. no.
36Odk/112/2019-12 dated on 14.05.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets – Ján
Macejka, born.: 27.01.1983, adress Sotinská 1590/3, 905 01 Senica, and Mgr. Eva Timár Myjavcová,
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 95/2019 dated on 20.05.2019
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, Mgr. Eva Timár Myjavcová, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
address Mgr. Eva Timár Myjavcová, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy 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.

K044054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Mészárosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová nad Váhom 712, 925 91 Kráľová nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/86/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/86/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

DRUHÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn.: 25OdK/86/2018 na majetok dlžníka:
Judita Mészárosová, nar. 17.12.1966, trvale bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č. 712 (ďalej v texte len ako
„Dlžník“), správca konkurznej podstaty: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava (ďalej
v texte len ako „Správca“) 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 v texte len ako
„ZKR“) týmto vyhlasuje druhé kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 146/2018 zo dňa 31.07.2018, a to:
HNUTEĽNÁ VEC:
Číslo súp. zl.
56

Opis
Umiestnenie
Motorové vozidlo: ŠKODA FAVORIT, 135 LUX
EČV:
SA655CJ
Kráľová nad Váhom č. 712
VIN:
TMBACA200M0269111
rok výroby: 1990, farba: hnedá svetlá

Súpisová hodnota
200,00 EUR

Lehota na predkladanie ponúk: do 10.06.2019 do 15:00 hod.
Kúpna cena:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny nie je stanovená. Víťazom sa stane záujemca, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej cene spôsobom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený v Tatra
banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 25862018 a uvedením poznámky: „Záloha konkurz
Mészárosová“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Judita
Mészárosová, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty, t. j. 10.06.2019 do 15:00
hod..
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, telefónny kontakt,
e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt), výšku ponúkanej kúpnej ceny, číslo účtu vo forme IBAN, na ktorý Správca vráti zálohu v prípade
neúspešnej ponuky, a čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami
ponukového konania vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku. Záujemca je povinný pripojiť k ponuke
doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
bilsky.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka predmetu ponukového konania: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po
predchádzajúcom ohlásení sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu:
bilsky.spravca@gmail.com,.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 12.06.2019 o 10,00 hod. v kancelárii Správcu na adrese Pekárska 11, 917 01
Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca po otvorení obálok vyhodnotí ponuky, pričom víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Správca je povinný
písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých záujemcov na adresu e-mailového kontaktu
záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú
zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Judita Mészárosová, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
O otváraní obálok a vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že poplatky
súvisiace s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu ponukového konanoa bude hradiť víťaz ponukového konania
ako kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi
naspäť kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená zálohaa sa stáva majetkom podliehajúcim
konkurzu a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K044055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Forberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dojč 410, 906 02 Dojč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/91/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/91/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

DRUHÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 28.05.2018 č. k.: 28OdK/91/2018-17, ktoré bolo zverejnené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku č. 105/2018 zo dňa 01.06.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Erik
Forberger, nar. 23.01.1970, trvale bytom 906 02 Dojč č. 410 (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu
bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava (ďalej v texte len ako
„Správca“). V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) týmto
vyhlasuje druhé kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 150/2018 zo dňa 06.08.2018, a to:
A. HNUTEĽNÁ VEC:
Číslo
súpisovej zložky

Opis

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Motorové
vozidlo:
FORD
FOCUS
combi
EČV:
SE056CC
VIN:
WF0NXX6CDNYC62409 Pisárovská
430/7
300,00 EUR
rok výroby: 2000, farba: strieborná metalíza svetlá 053 02 Spišský Hrhov
počet
najazdených
km:
251
171
km
stav: pojazdný, opotrebenie primerané veku

1.

Lehota na predkladanie ponúk: do 10.06.2019 do 15:00 hod..
Kúpna cena:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny nie je stanovená. Víťazom sa stane záujemca, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej cene spôsobom
stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený v Tatra
banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 28912018 a uvedením poznámky: „Záloha konkurz
Forberger“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Erik
Forberger, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty 10.06.2019 do 15:00 hod..
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu,
telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny
kontakt, e-mailový kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny
kontakt, e-mailový kontakt), výška ponúkanej kúpnej ceny, číslo účtu vo forme IBAN, na ktorý Správca vráti
zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami ponukového konania vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku. Záujemca je povinný
pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o zaslanie bližších informácií je možné zasielať
bilsky.spravca@gmail.com

na e-mailovú adresu kancelárie Správcu:

Obhliadka Predmetu ponukového konania: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po
predchádzajúcom ohlásení sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu:
bilsky.spravca@gmail.com

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 12.06.2019 o 10:30 hod. v kancelárii Správcu na adrese Pekárska 11, 917 01
Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca po otvorení obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za Predmet ponukového
konania. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých záujemcov na
adresu e-mailového kontaktu záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný
bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Forberger záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
O otváraní obálok a vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že prípadne
poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k majetku bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu
zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne uzavrieť
kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju
zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K044056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvester Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou -, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1983
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/137/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/137/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca dlžníka - Silvester Baláž, nar. 21. októbra 1983, trvale bytom 957 01 Bánovce nad
Bebravou, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky
veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, Záhradnícka 10,
Bratislava s prihlásenými sumami 383,83 eur, 92,94 eur, 59,74 eur, 39,83 eur a 49,80 eur (dátum prijatia
prihlášky 20.5.2019) a doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovými číslami 1 až 5.
V Trenčíne 21.5.2019

K044057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SB RECYKLING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 339 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu SB RECYKLING, s.r.o. v konkurze
so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín
IČO: 36 339 351,
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka č. 15070/R
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spisová značka súdneho spisu: 38K/14/2018
miesto konania zasadnutia/vyhotovenia zápisnice: Partizánska 2315, 911 01 Trenčín
dátum konania/deň vyhotovenia: 20.05.2019
začiatok zasadnutia: 9:00 hod.

Prítomní:
1. Predseda: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., – za: JUDr. Mária Veselá, na základe poverenia
2. Člen: VARmet s.r.o. – za: Ing. Ján Ďurana - písomné hlasovanie zo dňa 14.05.2019
3. člen: Považská cementáreň a. s. – za: Mgr. Jakub Dudák – písomné hlasovanie zo dňa 14.05.2019

Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o súhlase/nesúhlase s uložením záväzného pokynu
3. Záver

k bodu 1: Otvorenie
V súlade s ust. § 38 ods. 3 ZoKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomný všetci
traja členovia veriteľského výboru (dvaja členovia veriteľského výboru).
Správca konkurznej podstaty emailom zo dňa 07.05.2019 doručil predsedovi veriteľského výboru žiadosť o
uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného
v OV č. 87/2019 dňa 07.05.2019.

k bodu 2: Hlasovanie o súhlase/nesúhlase s uložením záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu

V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
Predseda veriteľského výboru zvolal emailom zo dňa 20.05.2019 zasadnutie veriteľského výboru per rollam
s vyjadrením súhlasu/nesúhlasu s uložením záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu zverejneného
v OV č. 87/2019 zo dňa 07.05.2019.

Správca ako formu speňažovania navrhol speňaženie hnuteľných vecí priamym predajom prostredníctvom
verejného ponukového konania s prihliadnutím na osobitosti predávaného majetku (§92 ods. 1 písm. e) ZoKR).
V prípade, ak tento majetok nebude speňažený ani po vykonaní troch kôl verejného ponukového konania,
správca je oprávnený tento majetok so súhlasom príslušného orgánu vylúčiť zo súpisu.
Alternatívami priameho predaja by bol predaj prostredníctvom dražby alebo preda vopred určenému záujemcovi.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hlasovanie jednotlivých členov veriteľského výboru:

Súhlas s návrhom správcu na speňažovanie hnuteľných vecí priamym predajom prostredníctvom verejného
ponukového konania s prihliadnutím na osobitosti predávaného majetku: 2 hlasy
Súhlas s predajom prostredníctvom dražby alebo predaj vopred určenému záujemcovi: 1 hlas

V súlade s § 38 ods. 2 ZoKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

V zmysle citovaného ustanovenia je zrejmé, že na zasadnutí veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
uznesenie:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor úpadcu SB RECYKLING, s. r. o. v konkurze, Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO:
36 339 351, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. : 15070/R,
udeľuje záväzný pokyn na speňažovanie hnuteľných vecí priamym predajom prostredníctvom verejného
ponukového konania s prihliadnutím na osobitosti predávaného majetku (§92 ods. 1 písm. e) ZoKR).

k bodu č. 3: Záver

Predseda veriteľského výboru vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru za ukončené.

V Trenčíne, dňa 20.05.2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. - predseda veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru zaviazal správcu, aby zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnil
v Obchodnom vestníku.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

195

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

IČO: 35 937 874
Zastúpená JUDr. Mária Veselá

K044058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Polčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaďovce 341, 916 13 Vaďovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/104/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/104/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní ponukového konania

JUDr. Karol Porubčin, so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka: Peter
Polčan, nar. 05.02.1971, trvale bytom 916 13 Vaďovce č. 341, v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.
40OdK/104/2019 v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoKR) vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na
predaj majetku :
Hnuteľný majetok

Súpisová zložka č. 1
Druh:
Značka:
Typ:
Rok výroby (prvej evidencie):
Stav opotrebovanosti:
Farba:
Súpisová hodnota:

Osobné vozidlo
Škoda Favorit
136L/-/1988
primeraný veku, hrdzavá karoséria
červená tmavá
200 €

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať, resp. doručovať osobne na adresu sídla
správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Ponukové konanie 40OdK/104/2019 – NEOTVÁRAŤ“.
Na podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje podľa § 199 ods. 9 ZoKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte.
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
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese : porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky u správcu : 042/432
13 16.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie ponúknutej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet
správcu vedený v ČSOB, a. s. IBAN: SK05 7500 0000 0040 2592 9084, VS: 401042019, Poznámka: 3. ponukové
konanie. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr
v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
Otváranie obálok uskutoční správca do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky
ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do 5 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným
účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
S úspešným účastníkom správca uzavrie kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy alebo jej podpísanie
s výhradami zo strany úspešného účastníka ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy
a teda zmarenie ponukového konania.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo podstate. Vypratanie predmetu speňaženia je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZoKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do 10 dní od skončenia ponukového konania, t. j. do dátumu otvárania
obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do 5 dní od dátumu otvárania
obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZoKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do 5 dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento
účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K044059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Sameš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 657/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1983
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/119/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/119/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 14. 03. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zdenko
Sameš, nar. 23. 01. 1983, trvale bytom: Žilinská 657/7, 911 01 Trenčín. 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 21. 03. 2019 v Obchodnom vestníku 57/2019.
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: Zdenko Sameš, nar. 23. 01. 1983, trvale bytom: Žilinská 657/7, 911
01 Trenčín, sa končí, lebo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nové Mesto nad Váhom 21. 05. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K044060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Ištok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 1170/13, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/517/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/517/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Richard Ištok, nar. 21.12.1965,trvale bytom Ligetská 1170/13, Handlová 972
51, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania č. k. 40OdK/517/2018, že v súlade s ustanovením §28 ods. 3
zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásenú
sumu po uplynutí prihlasovacej lehoty:
1) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:1.
Veriteľ: Blacksid,a.s. so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava , IČO : 48191515
Prihlásená suma : 7073,01.-eur

K044061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kačániová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 1806/63, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/73/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/73/2019
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:
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 36 432 105
Prihlásená suma celkom: 4.526,00,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 5-BI-1
JUDr. Miroslava Žitníková – správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Štromajerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/131/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/131/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
Poradové súpisovej
číslo
zložky
majetku

1

Hnuteľná
vec

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

Spoluvlastnícky
Deň
podiel
zapísania

Opis súpisovej zložky majetku
Automobil značky Peugeot 206, VIN:
VF32ARHYF43766550, ev. č. PU689BR, typ:
AB hatchback 5dv., farba: strieborná metalíza
sivá, rok výroby 2004, stav/opotrebenie: 50%
primerané veku, má EK aj TK – platné do
2020,
najazdené
km:
cca
170.000,
nachádzajúci sa v Púchove

1/1

21.5.2019

majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

Súpisová
hodnota
Podstata
majetku v
EUR

1
500,00

všeobecná

V Trenčíne, dňa 21.05.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Helena Štromajerová

K044063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gustav Buriánsky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 42, 915 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/275/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/275/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Oľga Šabová správca konkurznej podstaty dlžníka: Gustav Buriánsky, nar. 13.10.1970, trvale bytom
Hrachovište 42, 915 15 Hrachovište, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií
správcu na adrese Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do
15.00 hod. po telefonickom dohovore so správcom na tel.č. 0905 224 505.
V Trenčíne 21.05.2019
Ing. Oľga Šabová - správca

K044064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gustav Buriánsky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 42, 915 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/275/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K044065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Peter Pastucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 100/68-50, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/173/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47236329, zapísaný v
zozname správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Peter Pastucha, nar. 22.07.1968, Centrum II.
100/68-50, 018 41 Dubnica nad Váhom, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového
účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom 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.
Správcovský

dom,

k.s.,
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K044066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denis Stano
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 340, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/296/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/296/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica 017 01, značka správcu S258 /ďalej
len „Správca“/, správca dlžníka Denis Stano nar. 29.9.1976 trvale bytom 913 07 Bošáca 340 /ďalej aj ako
„dlžník“/ týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods.1 a § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej aj „ZKR“/ 1. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé
Predmet speňažovania: Spoluvlastnícke podiely dlžníka v nehnuteľnostiach, ktoré boli zapísané do súpisu
všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku OV č. 228/2018 a to súpisové zložky majetku:
Typ súpisnej zložky majetku: Stavba
Položka súpisu: 1; Názov/popis: Garáž súp.č. 5629 stojaca na parc. č. 3626/36, parcelné číslo: 3626/36, Druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 19; obec: Nové Mesto nad Váhom; okres: Nové Mesto nad
Váhom; štát: SR; názov katastrálneho územia: Nové Mesto nad Váhom; zapísaná na LV číslo: 2715;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6; súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 666 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu: ; Tretia osoba: ;
Dôvod zapísania súpisnej zložky majetku tretej osoby: ; Sporný zápis: ;

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 2; Druh pozemku: ostatná plocha; výmera (m2): 763; obec: Nové Mesto nad Váhom; okres: Nové
Mesto nad Váhom; štát: SR; názov katastrálneho územia: Nové Mesto nad Váhom; zapísaný na LV číslo: 5221;
parcelné číslo: 3626/93; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/80; súpisová hodnota majetku (aj mena): 305 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu: ; Tretia osoba: ;
Dôvod zapísania súpisnej zložky majetku tretej osoby: ; Sporný zápis: ;
Lehota na predkladanie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuka
záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Jána Súkeníka, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
osobne, alebo poštou najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu, so špecifikáciou nehnuteľnosti,
spoluvl. podielu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa
tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného
registra alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá kona v mene a na účet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnickej osoby. Spolu s ponukou je záujemca poviný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade
zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. 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/ záujemcu – právnickej osoby. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť značku konkurzného konania:
22OdK/296/2018. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet vedený v OTP Banka Slovensko, číslo bankového účtu: SK65 5200 0000
0000 0156 4369. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Oddlženie Denis Stano, záväzný ponuka – neotvárať“
Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Záväzná ponuka musí byť písomná
v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach ponukového konania.
Obhliadka: obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: sukenik@aksukenik.sk resp. č. mob. tel.:
0915 871 028.
Otváranie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku úpadcu správca zrealizuje v kancelárii správcu
do 3 dní odo dňa skončenia lehoty na zasielanie ponúk. O otváraní obálok správca spíše úradný záznam.
Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí. O vyhodnotení predložených ponúk správca
spíše úradný záznam, pričom víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky
ponukového konania a zároveň ponúkne najvyššiu cenu za predmet ponuky.
Úspešnému záujemcovi správca prijatie jeho víťaznej ponuky oznámi protredníctvom elektronickej pošty, alebo
písomne prostredníctvom Pošty, pokiaľ úspešný záujemca nemám e-mailovú adresu.
Správca v oznámení prijatia víťaznej ponuky vyzve úspešného záujemcu, aby sa tento v lehote stanovenej
sprácom dostavil do sídla správcu za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a prevzatia predmetu kúpy.
Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízku ponuku.
Všetky náklady spojení s uzavretím kúpnej zmluvy znáša úspešný záujemca.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu..
Ak sa spoluvlastnícke podiely podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takéto spoluvlastnícke podiely prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Oprávnenou osobou pre účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa v zmysle ust. § 167r
ods.4 ZoKR rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.
Právo úspešného záujemcu ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňaženia je
podmienené tým, že žiadna oprávnená osoba písomne neoznámi správcovi, že si uplatňuje svoje právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods.2 ZoKR – za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní, do 10
dní od skončenia ponukového konania. Ak oprávnená osoba uplatní písomne u správcu svoje právo podľa § 167r
ods.2 ZoKR, záloha bude úspešnému záujemcovi vrátená na jeho účet, ktorý uviedol v ponuke a to do 3 dní odo
dňa vykúpenia predmetu speňažovania oprávnenou osobou.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať e-mailom na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo na č. mob.
tel.: 0915 871 028.
JUDr. Ján Súkeník, správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

202

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

K044067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Dušan Bahno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 556 / 22, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/135/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/135/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

22OdK/135/2018 S1820

Ponukové konanie – 2. kolo
V zmysle § 167q ods. 3 a § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo
veci speňaženia majetku dlžníka Dušan Bahno, nar. 21.10.1973, Považská 556/22, 914 41 Nemšová, (ďalej
len „úpadca“) týmto vyhlasujem 2. Kolo ponukového konania na predaj nižšie uvedeného súboru majetku
tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu v zmysle súpisu vykonaného správcom dňa 09.07.2018, zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 137/2018 zo dňa 18.07.2018.
Súbor majetku dlžníka, ktorý správca ponúka na predaj pozostáva z nasledujúcich obchodných podielov
v obchodných spoločnostiach:
1. Obchodný podiel v pomere k základnému imaniu spoločnosti vo výške 100% spoločníka Dušana
Bahna v obchodnej spoločnosti REALITY TREND, s.r.o. so sídlom Piaristická 707/25, 911 01
Trenčín, IČO: 44 592 477.
2. Obchodný podiel v pomere k základnému imaniu spoločnosti vo výške 100% spoločníka Dušana
Bahna v obchodnej spoločnosti SILVER Gastro, s.r.o., Lieskovec 847/124, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 47 212 675.
Súpisová hodnota súboru majetku bola správcom stanovená na sumu 200,00 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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Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedený súbor majetku tvoriaceho
všeobecnú konkurznú podstatu. Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský
dom, k. s., Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske v zalepenej obálke s výrazným označením „
KONKURZ sp. zn. 22OdK/135/2018 –NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia
o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku .

Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu ponukového konania , teda „Súbor majetku –
Obchodné podiely“, označenie záujemcu spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou,
kontaktné údaje záujemcu, návrh odplaty za nadobudnutie obchodných podielov a označenie IBAN účtu
záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na odplatu za nadobudnutie obchodných podielov pre
prípad, že tento sa nezapočíta na takúto odplatu.

·

Prílohou predloženej ponuky musí byť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na odplatu za
nadobudnutie obchodných podielov,

Záujemca o nadobudnutie predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú odplatu
za nadobudnutie obchodných podielov vo výške 100% ponúkanej odplaty na účet správcu č. SK91 0200 0000
0029 6201 1455 VS 221352018 tak, aby bola na účet správcu pripísaná najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia
oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie obchodných podielov
v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá odplata za
nadobudnutie obchodných podielov. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu odplatu za nadobudnutie obchodných podielov;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca zmluvy o predaji obchodných podielov v zmysle ustanovení §
115 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky v lehote do 10 dní odo dňa
určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.

V Partizánskom 21.05.2019

Správcovský dom, k.s.
v zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K044068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Meliško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská ulica 40/11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1982
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

204

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/313/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/313/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Mário Meliško Mário, nar. 19.3.1982, trvale bytom Šumperská ulica 40/11,
Prievidza 97101, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania č. k. 22OdK/313/2018, že v súlade s ustanovením
§28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok
prihlásenú sumu po uplynutí prihlasovacej lehoty:
1) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:1.1
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina,IČO : 36403008
Prihlásená suma : 28,21.-eur
2) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:1.2
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina,IČO : 36403008
Prihlásená suma : 28,21.-eur
3) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:1.3
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina,IČO : 36403008
Prihlásená suma : 80,79.-eur
4) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:2.
Veriteľ: Welchter Business,s.r.o. so sídlom Sokolovská 428/130, Praha , IĆO : 01963732
Prihlásená suma : 807,56.-eur
5) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:3.1
Veriteľ: Mesto Prievidza , so sídlom Námestie slobody 14, Prievidza 97101, IČO : 00318442
Prihlásená suma : 15.-eur
6) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:3.2
Veriteľ: Mesto Prievidza , so sídlom Námestie slobody 14, Prievidza 97101, IČO : 00318442
Prihlásená suma : 60.-eur
7) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:3.3
Veriteľ: Mesto Prievidza , so sídlom Námestie slobody 14, Prievidza 97101, IČO : 00318442
Prihlásená suma : 20.-eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Ševčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/66/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/66/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Názov
OPEL

Typ
VECTRA

Druh karosérie
-

Evidenčné číslo
IL 436 CO

VIN číslo
-

Farba
-

Hodnota (EUR)
400,00 €

Ing. Šabová - správca

K044070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paholík Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hatné 100, 018 02 Hatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/206/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/206/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

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: Pavol Paholík, nar.
03.12.1972, trvale bytom 018 02 Hatné 100, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Paholík s miestom
podnikania 018 02 Hatné 173, IČO: 40 311 619 (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/206/2019, v nadväznosti na ust. § 167j
zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom
znení zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti
Popis: spoluvlastnícky podiel vo výške 55/6318 na pozemku parc. reg. E č. 532, výmera 8655, druh pozemku:
lesný pozemok, zapísaný na LV č. 261, k. ú. Hatné, obec Hatné, okres Považská Bystrica,
Dôvod zapísania majetku: majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§ 167h ods. 3 v spojení s
§ 167k ods. 1 ZKR)
Deň zapísania do súpisu: 21.05.2019
Súpisová hodnota: 150,- EUR
Označenie zabezpečeného (záložného) veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, IČO: 424995000013
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo zriadené rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 100088804/2018
zo dňa 10.01.2018 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa 19.01.2018, právoplatné dňa
05.02.2018 - zabezpečovacie právo prvé v poradí a záložné právo zriadené rozhodnutím Daňového úradu
Trenčín č. 101322764/2018 zo dňa 10.07.2018 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa
03.08.2018, právoplatné dňa 20.08.2018 - zabezpečovacie právo druhé v poradí.
Výška a opis zabezpečenej pohľadávky č. 1: 45,41 EUR; pohľadávka predstavuje nezaplatenú daň z príjmov
fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2014, vyplývajúca z DP č. 2/00432563/2015 zo dňa 30.03.2015
Výška opis zabezpečenej pohľadávky č. 2: 60,- EUR; pohľadávka predstavuje nezaplatenú pokutu uloženú
Rozhodnutím Daňového úradu Trenčín č. 102411952/2017 zo dňa 20.11.2017 za nepodanie DP na dani z príjmov
fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016
Číslo zabezpečenej pohľadávky č. 1 podľa zoznamu pohľadávok: 1
Číslo zabezpečenej pohľadávky č. 2 podľa zoznamu pohľadávok: 2

V Bánovciach nad Bebravou, 21.05.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K044071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Kuzen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Kréna 6311/30, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/104/2019 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/104/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 91101 Trenčín, správca majetku dlžníka,
Andrej Kuzen, nar. 16.06.1991, trvale bytom Ulica J. Kréna 6311/30, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská
republika, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na
speňaženie 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: Druhé
Predmet: hnuteľná vec, konkrétne súpisová zložka č. 1 súpisu všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol
zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 83/2019 zo dňa 30.4.2019 ako:

1. HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: osobný automobil, zn. OPEL VECTRA - A 1.6l, rok výroby: 1995, výrobné č. W0L000087M5146274, farba červená, stav opotrebenia:
nefunkčné, veľmi opotrebované
Celková suma: 172,- €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom
Súpisová hodnota: 172,-€
Dátum zapísania do súpisu: 25.4.2019

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy, do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra nie staršiu ako tri mesiace spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu vo Fio Banka: č. úč. : 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702.
VS: 38 104 2019
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: kosara@ak-birosova.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.
Správca upovedomuje, že náklady súvisiace s prevodom majetku hradí výlučne víťaz ponukového konania, inak
je správca oprávnený víťaznú ponuku odmietnuť.
JUDr. Matúš Košara, správca

K044072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Nápoký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2388/2, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.2.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/406/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/406/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Nápoký, nar. 19.2.1973, trvale bytom Halalovka 2388/2, 911 08
Trenčín, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania č.k. 40OdK/406/2018, že v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok
prihlásené
pohľadávky
po
uplynutí
prihlasovacej
lehoty:
1. poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1
veriteľ: Firma Handlowa „FRUCTMOL“ Zbigniew Moleda, Busko -Zdrój 28-100, 90, Zerniki Górne, Poľsko
prihlásená suma: 34053.-eur

K044073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaromír Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 2194/ 37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1990
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/365/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/365/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 27. 09. 2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jaromír
Herák, nar. 01. 09. 1990, trvale bytom: Trenčianska 2194/ 37, 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 04. 10. 2018 v Obchodnom
vestníku 192/2018.
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: Jaromír Herák, nar. 01. 09. 1990, trvale bytom: Trenčianska 2194/
37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, sa končí, lebo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
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 21. 05. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K044074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Černaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 491, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1972
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/369/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/369/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 28. 09. 2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav
Černaj, nar. 01. 03. 1972, trvale bytom: 916 11 Bzince pod Javorinou 491. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu:
S1220. Uznesenie bolo zverejnené dňa 04. 10. 2018 v Obchodnom vestníku 192/2018.
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: Miroslav Černaj, nar. 01. 03. 1972, trvale bytom: 916 11 Bzince pod
Javorinou 491, sa končí, lebo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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 21. 05. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K044075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/543/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/543/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Ing. Oľga Šabová, správca so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, oznamuje, že do kancelárie
správcu bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovná prihláška veriteľa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská republika na sumu: 350,50 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 93/2019
Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len iný prihlásený veriteľ. Pohľadávky možno poprieť do 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávok do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o prihlásené
pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
Ing. Oľga Šabová – správca
V Trenčíne dňa 21.05.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K044076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Juraj Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 622/13, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1978
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/276/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v každý pracovný deň od 09:00hod. do 17:00hod.
v sídle správcu Nitrianska 42, 958 01Partizánske.
Prosím o predchádzajúci telefonický dohovor na tel. č.: 0908/845 515.
Správcovský

dom,

k.

s.

K044077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 622/13, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1978
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/276/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/276/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Iné zverejnenie – informácia pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu Juraj Baláž,
nar. 27.02.1978, Gen. M.R. Štefánika 622/13, 914 51 Trenčianske Teplice, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Trenčín č.k.: 40OdK/276/2019-21, zo dňa 13.05.2019 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bunkrupty trustee of the debtor : Juraj Baláž, born 27.02.1978, address : Gen. M.R. Štefánika 622/13, 914
51 Trenčianske Teplice, national: Slovak republik: our duty is to inform you that with the
resolution of the District Court Trenčín, proc. no: 40OdK/276/2019-21 dated on 13 th of May 2019
bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo
20.05.2019.

zverejnené v Obchodnom vestníku č. 95/2019 dňa

Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin 95/2019 on 20 th
of May 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 na Okresný súd
Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 40OdK/276/2019, a 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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jednom rovnopise správcovi na adresu: Správcovský dom, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie
Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske, 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 Okresný súd Trenčín (District Court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the No. 40OdK/276/2019 and in one
copy to the bankruptcy trustee to the address: Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, P.O.Box 90,
958 01 Partizánske, 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, anking 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 the value of the claim has to be
added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council
Regulation (EC) No. 346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurze neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application
of claim in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the
application period elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article
125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
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Správcovský dom, k.s., Správca

K044078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prekop Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 86, 020 62 Kvašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/273/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/273/2019
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
dlžníka Peter Prekop, nar. 02.12.1979, trvale bytom 020 62 Kvašov 86, Slovenská republika, spisová značka:
38OdK/273/2019 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 adresu:
strbanovaspravca@strban.sk, strbanovak@gmail.com, alebo na čísle telefónu 0948 030 217.

V Púchove, dňa 21.05.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K044079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prekop Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 86, 020 62 Kvašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/273/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/273/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka Peter Prekop, nar. 02.12.1979, trvale bytom 02 062 Kvašov 86,
Slovenská republika, spisová značka: 38OdK/273/2019, 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;
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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 21.05.2019
Ing. Katarína Štrbáňová – správca

K044080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prekop Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 86, 020 62 Kvašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/273/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/273/2019
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!
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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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Peter Prekop, nar. 02.12.1979, trvale bytom 02 062 Kvašov 86, Slovenská republika (ďalej tiež len
„Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 38OdK/273/2019, zo dňa
14.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated on 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/273/2019 dated on 14th of May 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Peter Prekop, date of birth 02.12.1979, domicile: 02 062 Kvašov 86, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 95/2019 dňa 20.05.2019.
Dňom 21.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published on the 20th of May 2019, 95/2019. Bankruptcy was
declared on the 21st of May 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.
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The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the 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
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.
Logging claims
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
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second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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.
21.05.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca- trustee

K044081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Králčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 548/12, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/296/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/296/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica 017 01, značka správcu S258 /ďalej
len „Správca“/, správca dlžníka Martina Králčiková nar. 3.1.1975 trvale bytom Jilemnického 548/12 Trenčín
/ďalej aj ako „dlžník“/ týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods.1 a § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej aj „ZKR“/ 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé
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Predmet speňažovania: obchodný podiel dlžníka v spoločnosti LUX-A-M s.r.o. Trenčín, ktorý bol zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 74/2019 a to :
Položka súpisu 1
Typ súpisovej zložky majetku: Iné majetkové právo
Obchodný podiel v spoločnosti LUX-A-M s.r.o. Jilemnického 548/12
911 01 Trenčín IČO: 46 560 165, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 25848/R, výška vkladu
Spoločníka Martina Králčiková je 2 500 EUR čo predstavuje 50% podiel
na základnom imaní spoločnosti,
Súpisová hodnota: 2 500,00 EUR
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuka
záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Jána Súkeníka, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
osobne, alebo poštou najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu, so špecifikáciou obchodného
podielu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo
iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá kona v mene a na účet právnickej osoby.
Spolu s ponukou je záujemca poviný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu
v prípade neúspešnej ponuky. 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/ záujemcu –
právnickej osoby. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť značku konkurzného konania: 38OdK/296/2018.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v OTP Banka Slovensko, číslo bankového účtu: SK65 5200 0000 0000 0156 4369.
Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Martina
Králčiková záväzný ponuka – neotvárať“
Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Záväzná ponuka musí byť písomná
v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach ponukového konania.
Otváranie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku úpadcu správca zrealizuje v kancelárii správcu
do 3 dní odo dňa skončenia lehoty na zasielanie ponúk. O otváraní obálok správca spíše úradný záznam.
Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí. O vyhodnotení predložených ponúk správca
spíše úradný záznam, pričom víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky
ponukového konania a zároveň ponúkne najvyššiu cenu za predmet ponuky.
Úspešnému záujemcovi správca prijatie jeho víťaznej ponuky oznámi protredníctvom elektronickej pošty, alebo
písomne prostredníctvom Pošty, pokiaľ úspešný záujemca nemám e-mailovú adresu.
Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízku ponuku.
Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu znáša úspešný záujemca.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu..
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak sa obchodný podiel podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o takýto obchodný podiel prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich kalendárnych dní od skončenia
tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnenou osobou pre účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa v zmysle ust. § 167r
ods.4 ZoKR rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.
Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej
podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom, alebo 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.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať e-mailom na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo na č. mob.
tel.: 0915 871 028.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K044082
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 22OdK/375/2018-23 zo dňa 28.9.2018, ktoré bolo
zverejnené v OV 193/2018 zo dňa 5.10.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Štefan Baďanský, nar.
4.9.1978, trvale bytom Okružná 1861/43, 972 51 Handlová, a bola som ustanovená do funkcie správcu.
V zmysle ustanovenia § 167p 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

220

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem druhé kolo ponukového konania
na predaj nižšie špecifikovaného majetku úpadcu, zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 72/2019 zo dňa 11.4.2019.

I.
a.
b.
c.

Informácie o ponukovom konaní
Poradie ponukového konania: tretie.
Vyhlasovateľ: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad
Váhom, správca majetku úpadcu: Štefan Baďanský, nar. 4.9.1978, trvale bytom Okružná 1861/43, 972 51
Handlová.
Predmet ponukového konania:

súpisová zložka č. 3 Obchodný podiel;
Obchodný podiel v právnickej osobe BADÍK s.r.o., so sídlom Okružná 43, Handlová 97251,
IČO: 46030972, spoločnosť reg. v OR OS TN, oddiel: S.r.o. vložka číslo 24063/R,
Veľkosť obchodného podielu 100%
Výška vkladu 5000 €.

d.
e.
II.
a.
b.

c.
d.

III.
a.
b.
c.
d.
IV.
a.
b.

lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: asistent@benetax.sk.
Spôsob predkladania záväzných ponúk:
Záujemca: môže byť fyzická alebo právnická osoba.
Náležitosti ponuky: ponuka musí byť písomná, datovaná, riadne podpísaná a musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu pri fyzickej osobe; názov, sídlo a IČO pri
právnickej osobe; údaje o bankovom spojení (číslo účtu v tvare IBAN); telefonické, príp. mailové spojenie;
označenie predmetu kúpy; ponúknutú kúpnu cenu; doklad preukazujúci zaplatenie zálohy ponúknutej
kúpnej ceny na určený účet správcu; fotokópiu občianskeho preukazu pri fyzickej osobe; fotokópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a
na účet právnickej osoby pri právnickej osobe.
Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská 354/32,
018 41 Dubnica nad Váhom.
Predkladanie záväzných ponúk: ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek
podmienok. Ponuka musí byť doručená správcovi v lehote určenej v bode I. písm. d. najneskôr do 12:00
hod. daného dňa, a to v zalepenej obálke s výrazným označením „22OdK/375/2018-NEOTVÁRAŤ“. Na
ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami ponukového
konania sa neprihliada. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na
ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie hnuteľného majetku
úpadcu najvyššia.
Záloha
Výška zálohy: v zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých bola uhradená záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu.
Lehota: záujemca je povinný zložiť zálohu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorá
je určená v bodoch vyššie.
Účet správcu: zálohu je potrebné uhradiť na účet správcu číslo SK03 8360 5207 0042 0516 4875,
s použitím variabilného symbolu: 223752018. Do poznámky záujemca uvedie svoje meno a priezvisko,
príp. názov spoločnosti.
Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej ponuke
do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk: na ponuky, ktoré nemajú všetky náležitosti a ku ktorým neboli priložené
požadované doklady sa nebude prihliadať. Taktiež na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty sa
nebude prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu najneskôr nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty
na predkladanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c.

Kritériá: rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Všetky náklady súvisiace s prevzatím
a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.
d.
Víťaz ponukového konania: víťaza ponukového konania bude správca kontaktovať prostredníctvom
kontaktných údajov uvedených v ponuke a najneskôr do 13 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk s ním
uzatvorí kúpnu zmluvu za predpokladu, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR.
V Dubnici nad Váhom, dňa 21.5.2019
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K044083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sterhader Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palackého 92/12 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 377
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/12/2017 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/12/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty – Sterhader Trade s.r.o., sp. zn. 22K/12/2017
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: 1.
popis: nespotrebovaný preddavok
zostatková suma: 923,07,-€

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K044084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopuncová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska Cesta 208/8C, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1957
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/127/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
SKKS, k. s., správca dlžníka: Nataša Kopuncová, nar.: 06.06.1957, bytom: B. Bjornsona 137/4, 971 01 Prievidza,
týmto s poukazom na § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa
21.05.2019 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa: Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11,
010 11 Žilina v prihlásenej sume 1.797,43 EUR.
SKKS, k.s., správca

K044085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sládek Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbovce 332, 906 06 Vrbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/218/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/218/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Ján Sládek, sp. zn.
40OdK/218/2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Ján Sládek, nar. 16.06.1960, trvale bytom Vrbovce
332, 906 06 Vrbovce, občan SR, v súlade s § 167n ods.1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ZKR vyhlásil 1.
kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, postupom podľa § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, na speňaženie
hnuteľných vecí.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 73/2019 zo dňa 12. apríla 2019
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 13.05.2019 do 15:00 hod
otváranie obálok sa konalo dňa 14.05.2019 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnili 2
záujemcovia, do kancelárie správcu boli doručené 2 ponuky a taktiež boli zložené zálohy zo strany záujemcov.
Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
v Považskej Bystrici, dňa 21.05.2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K044086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benovič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baranecká 545 / 74, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/156/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/156/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

223

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Jozef Benovič, sp. zn.
22OdK/156/2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Jozef Benovič, nar. 23.02.1942, trvale bytom
Baranecká 545/74, 906 13 Brezová pod Bradlom, občan SR, v súlade s § 167n ods.1 druhá veta v spojení s ust.
§ 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, postupom podľa § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií,
na speňaženie hnuteľných vecí.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 73/2019 zo dňa 12. apríla 2019
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 13.05.2019 do 15:00 hod
otváranie obálok sa konalo dňa 14.05.2019 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnil 1
záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu.
Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
v Považskej Bystrici, dňa 21.05.2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K044087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lulko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/267/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/267/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Bc. Peter LULKO, sp.
zn. 38OdK/267/2018
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Bc. Peter LULKO, nar. 01.05.1961, trvale bytom
018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 72/2019 zo dňa 11. apríla 2019
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 13. mája 2019 do 15:00 hod
otváranie obálok sa konalo dňa 14. mája 2019 o 15:00 hod

Správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnili
4 záujemcovia, do kancelárie správcu boli doručené 4 ponuky a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcov.
Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
v Považskej Bystrici, dňa 21. mája 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty
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K044088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčíková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bošáca 305, 913 08 Nová Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/72/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/72/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Ľudmila Ševčíková, nar. 2.9.1982, trvale bytom 913 08 Nová
Bošáca 305 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

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

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

K044089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konopa Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 769, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/159/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/159/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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: Marcel Konopa, nar.
01.01.1972, trvale bytom Malinovského 769, 916 21 Čachtice (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/159/2019, v nadväznosti na ust.
§ 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v
platnom znení, po preskúmaní pomerov Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s
nepatrnými nákladmi) zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné
šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu
na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou
veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 21.05.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Zajac, správca

K044090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amrich Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 959 / 1A, 914 42 Horné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/100/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/100/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec
Názov osobné motorové vozidlo PEUGEOT 406, šedá metalíza, EC TN794CT
VINVF38B6FZF81233355
Súpisová hodnota

300,00 €

V Trenčíne, 20.5.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K044091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 638/56, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.5.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/483/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/483/2018
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 Miloš Jankovič nar. 12.5.1965 trvale bytom Nám. M.R.Štefánika 638/56
Myjava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 22OdK/483/2018 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná úverová banka, a.s. skrátený názov VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava IČO: 31 320 155
v celkovej sume 17 442,89 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K044092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Medlenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviaky nad Nitricou 80, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/116/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/116/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č. Predmet
1

obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti NOEM, s. r. o., so sídlom SNP 51/16, 972 51
Handlová, IČO: 50 125 061, zapísanej v obchodnom registri OS Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 32576/R, v
rozsahu 100 %

Súpisová
hodnota

Typ zložky

4 835,00 €

Iná majetková
hodnota

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K044093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polláková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/50/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/50/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, správca dlžníka: Mária Polláková, narodená dňa 19.02.1967, bytom: 945 01 Komárno, 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.: emailom na: hipprobert.skp@gmail.com. JUDr. Róbert Hipp – správca

K044094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polláková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/50/2019 S1487
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
29OdK/50/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Róbert HIPP, správca dlžníka Mária Polláková, narodená dňa 19.02.1967, bytom: 945 01 Komárno, SR,
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: 0050, v správe pre adresáta uviesť: Pollakova.
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).

K044095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polláková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/50/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/50/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES, ako správca
dlžníka: Mária Polláková, narodená dňa 19.02.1967, bytom: 945 01 Komárno, SR, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra 29OdK/50/2019 zo dňa 13.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 95/2019 dňa
20.05.2019. Dňom 21.05.2019 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 29OdK/50/2019 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Róbert Hipp, Farská
33/I.p., 949 01 Nitra, k číslu konania: 29OdK/50/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 29OdK/50/2019 dated 20.05.2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor: Mária Polláková, narodená dňa 19.02.1967, bytom: 945 01 Komárno, SR. This resolution of the District
Court Nitra was published in Commercial Bulletin no. 89/2019 on 10.05.2019 Bankruptcy was declared on
11.05.2019. 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.: 29OdK/50/2019 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.
29OdK/50/2019 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

K044096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuran Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1197 / 27, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/8/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/8/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Dušan Ďuran, nar. 20.11.1953, bytom Obrancov mieru 1197/27, 941 11
Palárikovo v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2.
kolo ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka:
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Palárikovo, katastrálne územie: Palárikovo, zapísaná
na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor ako parcela registra ʺEʺ evidovaná na mape určeného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

operátu, zapísaná na LV č. 2525 a to:
·

parcela č. 4494/22, druh pozemku: orná pôda, vo výmere 5780 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8
k celku;

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 32OdK/8/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: Ing. Radoslava
Kovácsová, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 07.06.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a kópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 300 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK09 0900 0000 0051 4673 1474,
variabilný symbol: 2525
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
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Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania je povinný znášať úspešný záujemca ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca
odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil právo na náhradu
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Za účelom získania bližších informácií o ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 224 552, email: radka.kovacsova@gmail.com
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K044097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 9/7, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/38/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/38/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 2.5.2019
v právnej veci č.k. 29OdK/38/2019 majetok úpadcu : Rudolf Farkas, nar. 26.09.1976, bytom Mostná 9/7, 941 31
Dvory nad Žitavou týmto
oznamujem,
že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu vedeného
vo veci č.k. 29OdK/38/2019 v kancelárii správcu na adrese: ul. M. R. Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky, v
pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo emailom: judrjaromirvalent@stonline.sk, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : JUDr. Jaromír Valent , ul. M. R. Štefánika 4,
940 01 Nové Zámky.

JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 14.5.2019
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

231

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

K044098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 9/7, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/38/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/38/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn. spr: S 1149, spravujúci v právnej veci č.k. 29OdK/38/2019 na základe
Uznesenia OS Nitra zo dňa 2.5.2019 majetok úpadcu : Rudolf Farkas, nar. 26.09.1976, bytom Mostná 9/7, 941
31 Dvory nad Žitavou, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem v právnej veci č. k. 29OdK/38/2019 číslo bankového
účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok pre popretie pohľadávky a to na účet vedený v SLSP, a.s., IBAN :
SK07 0900 0000 0051 4905 0295 .
Súčasne upovedomujem veriteľov, že v zmysle § 32 ods. 7 ZKR :
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke, alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;“
§ 32 ods. 19 ZKR : „ Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10.000 eur.“

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 14.5.2019

K044099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Szatmári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 838/8, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1982
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/50/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/50/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného vo veci dlžníka: Zsolt
Szatmári, nar. 28. 11. 1982, bytom: Petöfiho 838/8, 943 01 Štúrovo, možno nahliadnuť v pracovných dňoch
v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. v kancelárii správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo
mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K044100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 152/9, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/10/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/10/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Erik Blaško, nar. 05.08.1973, bytom Rýnska 152/9, 949 01 Nitra vyhlásil
1.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty
(zverejnené v OV č. 86/2019 zo dňa 06.05.2019 pod číslom K037362).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 30.04.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 20.05.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo SUZUKI SWIFT
1,3) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 21.05.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K044101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 152/9, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/10/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/10/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Erik Blaško, nar. 05.08.1973, bytom Rýnska 152/9, 949 01 Nitra, v súlade s
ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“)
vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do
súpisu majetku konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 81/2019 zo dňa 26.04.2019 pod. č. K035040).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo SUZUKI SWIFT 1,3;
Typ: AA Sedan;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1997;
Farba: modrá metalíza;
VIN: TSMMAH35S00270587;
Palivo: BA 95;
EČV: NR972AD;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. do 200 000 km), pojazdné prevažne na kratšie vzdialenosti,
nutná oprava motorovej časti (tečie olej) a bŕzd;
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 32OdK/10/2019 – Suzuki „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 32OdK/10/2019 Erik Blaško – Suzuki - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 06.06.2019 na adresu
kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 07.06.2019 o 10.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný hnuteľný majetok a
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva
v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 21.05.2019
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JUDr. Marek Ďuran, správca

K044102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Španír Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 513 / 63, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/90/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/90/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: JUDr. Milan Španír, nar. 26.02.1947, Hlavná 63, 94111 Palárikovo, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 16.05.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 35792752 Pribinova 25
Bratislava 824 96 Slovenská republika 1014,19 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K044103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastovičia 7, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.1.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/377/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/377/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie zámeru zostaviť Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty podľa §167u ZKR

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, ako správca dlžníka Ivan
Daniel, nar. 11.1.1956, Lastovičia 7, 940 02 Nové Zámky, v zmysle §167u ods.1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť Rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
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V Nových Zámkoch dňa 21.05.2019

JUDr. Zuzana Szabóová

K044104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
sídlisko Lúky 1116/30, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2015 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Horvát, narodený 29.09.1982, bytom sídlisko Lúky
1116/30, 952 01 Vráble, SR, č.k. 31K/57/2015 zverejňuje oznam, že IX. kolo dražby majetku úpadcu
neevidovaného v liste vlastníctva, v obci Žitavce, k.ú. Žitavce – Hospodárska budova – prístrešok postavený na
parcele číslo 86 evidovanej v LV č. 221 a parcele číslo 87/4 evidovanej v LV č. 328, zverejnený v Obchodnom
vestníku číslo 31/2017 dňa 14.02.2017, číslo zverejnenia K003308 bol úspešne speňažený dražbou konanou dňa
16.mája 2019. Cena najvyššieho podania bola doplatená vydražiteľom v stanovenom termíne.
V Nitre dňa 21.05.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K044105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
sídlisko Lúky 1116/30, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2015 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Horvát, narodený 29.09.1982, bytom sídlisko Lúky
1116/30, 952 01 Vráble, SR, č.k. 31K/57/2015 zverejňuje oznam, že VII. kolo dražby súboru nehnuteľností –
rodinný dom spolu s pozemkom v podiele ½ a pozemok parcelné číslo 86 v podiele 1/1 bolo úspešné a súbor
nehnuteľného majetku úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 234/2015 dňa 07.12.2015 pod číslom
K026441 a jeho oprava na základe vypracovaných znaleckých posudkov v Obchodnom vestníku číslo 31/2017
dňa 14.02.2017 pod číslom K003309 bol úspešne speňažený dražbou konanou dňa 16.mája 2019. Cena
najvyššieho podania bola doplatená vydražiteľom v stanovenom termíne.
V Nitre dňa 21.05.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
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K044106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 152/9, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/10/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/10/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Erik Blaško, nar. 05.08.1973, bytom Rýnska 152/9, 949 01 Nitra, spis.
zn. 32OdK/10/2019, v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR, týmto zverejňuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola správcovi doručená a do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka:
Veriteľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, IČO: 308 307
Prihlásená suma spolu: 50,00 EUR
Dátum zápisu: 21.05.2019

V Nitre, dňa 21.05.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K044107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pieskovská 502/8, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/21/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/21/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Július Nagy, nar. 3. 8. 1965, Piesková 502/8, 946 52 Imeľ (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného
majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 62/2019 zo dňa 28.03.2019 (K026567).
Hnuteľná vec:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položky

Popis

1

Motorové vozidlo
1
zn. FIAT PUNTO
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Počet
Výrobné číslo
ks

Evidenčné
číslo

ZFA17600000653172 KN 208 DU

Deň vydania: 24.05.2019

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

1996

používané

1/1

400,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: spravca@belica.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Július Nagy – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 3980
1104, BIC: BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové
vozidlo - Július Nagy“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom
e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na: spravca@belica.sk,
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

239

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K044108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hronček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1987
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/118/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/118/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 19.12.2018, č. k. 23OdK/118/2018 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Peter Hronček, nar. 18.08.1987, bytom Hájska 217/32A, 949 01 Nitra- Kynek (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil
konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 248/2018 zo dňa 28.12.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
05.09.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 05.09.2018,
súčinností tretích osôb, vyhlásenia dlžníka zo dňa 18.01.2019 a vlastného šetrenia Správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Peter
Hronček, nar. 18.08.1987, bytom Hájska 217/32A, 949 01 Nitra- Kynek, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Peter Hronček, nar. 18.08.1987, bytom
Hájska 217/32A, 949 01 Nitra- Kynek, zrušuje.
V Nitre, dňa 21.05.2019
LEGES Recovery k.s., správca
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K044109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stavaj.to, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 17, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 930 357
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania na predaj podniku
ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO: 46 772 910, ako správca úpadcu
Stavaj.to, s.r.o., so sídlom SNP 17, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 35 930 357, sp. zn.: 32K/5/2018 v súlade
so záväzným pokynom zástupcu veriteľov udeleným dňa 06.12.2018 vyhlasuje v zmysle ust. § 92 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov verejné ponukové konanie na speňaženie
majetku úpadcu – podnik úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu v zmysle zverejnenia v OV č. 169/2018 zo dňa
03.09.2018 nasledovne:
s.č. popis súboru hnuteľných vecí
stav
súpis.hodnota
stavebné rádio, karbobrúska, registračná pokladňa, kreslo, vŕtačka
veľká, 2
Rok výroby cca 2000, stav veľmi opotrebovaný,
2.
100,-€
malé vŕtačky, aku vŕtačka
nefunkčný

s.č. dlžník
4.
5.

právny dôvod

súpis.hodnota

Ing. Katarína Beňová ECOS, Tribečská 17, 949 01 Nitra,
dodanie stavebného materiálu a tovaru
1 927,86 €
IČO: 33 641 811
porušenie povinnosti zmysle § 74a a § 11
Mgr. Vojtech Bočák, SNP 34, 935 32 Kalná nad Hronom
12.500,-€
ods. 2 ZKR

zostáva
uhradiť
547,86 €
4.500 €

Záujemca môže požiadať o zaslanie bližších informácií o podniku výlučne mailom na: info@insolvency.sk, ktoré
mu budú vo forme informačného memoranda zaslané na jeho mailovú adresu.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie
správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE – Stavaj.to, s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy
odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. V II. kole verejného ponukového konania sa vyššie uvedené súpisové zložky majetku všeobecnej
podstaty úpadcu speňažujú ako podnik za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť
neprimeraná. Správca je oprávnený odmietnuť každú ponuku z dôvodu neprimeranosti.
3. Záujemcovia o kúpu podniku úpadcu v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s., IBAN: SK55
1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na
účet správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom
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na účet správcu.
4. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania,
vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa
tohto bodu poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná,
sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
7. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica a vyhodnotenie ponúk
uskutoční v lehote do 10 dní od otvorenia obálok. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, má
prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená skôr. Správca bude po skončení ponukového konania písomne
informovať iba úspešného účastníka. Všetky náklady predaja znáša úspešný záujemca.
8. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu,
že jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia
ponukového konania.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená
záloha vo výške 10 % predstavuje zmluvnú pokutu za porušenie podmienok ponukového konania
uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 90 %
sumy zloženej zálohy.
10. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
11. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky, nemá záujemca, ktorý sa do verejného ponukového konania zapojil právo na náhradu
škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
12. Správca neručí za existenciu a vymožiteľnosť peňažných pohľadávok tvoriacich všeobecnú podstatu a
súčasť podniku.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K044110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Fesztyho 2433 / 25, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1962
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/109/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/109/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 12.12.2018, č. k. 23OdK/109/2018 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Ján Kollár, nar. 20.10.1962, bytom Á. Fesztyho 2433/25, 947 01 Hurbanovo (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil
konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom
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kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 243/2018 zo dňa 18.12.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
24.09.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 24.09.2018,
súčinností tretích osôb, vyhlásenia dlžníka zo dňa 30.01.2019 a vlastného šetrenia Správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Ján Kollár,
nar. 20.10.1962, bytom Á. Fesztyho 2433/25, 947 01 Hurbanovo, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ján Kollár, nar. 20.10.1962, bytom Á.
Fesztyho 2433/25, 947 01 Hurbanovo, zrušuje.
V Nitre, dňa 21.05.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K044111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Dašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 82, 935 75 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1991
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/24/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/24/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Miroslava
Dašková, nar. 08.01.1991, bytom Ipeľský Sokolec 82, 935 75 Levice, oznamuje, že podľa doterajších zistení
dlžník nevlastní majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK24 1111 0000 0013 7530 7003.
V Nitre dňa 21.05.2019
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
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K044112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 152/9, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/10/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/10/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Erik Blaško, nar. 05.08.1973, bytom Rýnska 152/9, 949 01 Nitra, spis.
zn. 32OdK/10/2019, v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR, týmto zverejňuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola správcovi doručená a do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka:
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47 258 713
Prihlásená suma spolu: 1 754,44 EUR
Dátum zápisu: 21.05.2019

V Nitre, dňa 21.05.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K044113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litomiěrická 9A, 951 93 Topoľčianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1981
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/80/2017 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/80/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 27OdK/80/2017 zo dňa 18.10.2017, zverejnený v OV č. 204/2017 dňa
25.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Tomáš Horváth, nar.: 14.11.1981, bytom Litoměrická 9A,
951 93 Topoľčianky, bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1.
mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia konkurzu je skutočnosť,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení
konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca – komplementár
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K044114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Švecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hôrkou 426/38, 956 21 Jacovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1973
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/39/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/39/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Beáta
Švecová, nar. 20.10.1973, bytom Pod hôrkou 426/38, 956 21 Jacovce, oznamuje účastníkom konania číslo účtu
pre účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 167l ods. 5
v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, IBAN: SK24 1111 0000 0013 7530 7003.
V Nitre dňa 21.05.2019
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K044115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbara Bánháziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 864, 941 22 Zemné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/55/2019 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/55/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kedy a kde možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09,00 -12,00 hod.
a od 13,00-16,00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo telefonicky na čísle 0908 682 180 prípadne e-mailom:s.budnikova@azet.sk

Ing. Mária Budnikova, konkurzný správca
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K044116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbara Bánháziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 864, 941 22 Zemné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/55/2019 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/55/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Barbara Bánháziová, nar.23 .10.1985, bytom
Školská 864, 941 22 Zemné, zastúpený Centrom právnej pomoci- Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01
Komárno v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení / ďalej len ZKR/
zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu na popretie pohľadávky. Účet je
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Nitra, číslo účtu je: IBAN
SK37 0900 0000 0051 1249
4044
V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur. Kauciu je možné zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každú popretú pohľadávku, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktorú môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Mária Budnikova, konkurzný správca

K044117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Lucia Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 8, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/48/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/48/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v každý pracovný deň od 09:00hod. do 17:00 hod. v
sídle správcu Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany.
Prosím o predchádzajúci telefonický dohovor na tel. č.: 0908/845 515.
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K044118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 8, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/48/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/48/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Iné zverejnenie – informácia pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako Lucia Suchá, nar. 02.03.1982,
Vodná 8, 949 01 Nitra, štátny občan SR, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra č.k.:
32OdK/48/2019-29, zo dňa 14.05..2019 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bunkrupty trustee of the debtor Lucia Suchá,, born . 02.03.1982, address Vodná 8, 949 01 Nitra,
national: Slovak republik: our duty is to inform you that with the resolution of the District Court
Nitra, proc. no: 32OdK/48/2019-29 dated on 14 th of May 2019 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa 21.05.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin 96/2019 on 21 th of
May 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 na Okresný súd
Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 32OdK/48/2019, a v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Správcovský dom, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stummerova 1553/47, 955
01 Topoľčany, 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 Okresný súd Nitra (District Court
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Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 32OdK/48/2019, and in one copy to the
bankruptcy trustee to the address: Správcovský dom, k.s., Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany,
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, anking 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 the value of the claim has to be added. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member
State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 346/2000 on
insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurze neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application
of claim in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the
application period elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article
125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
Správcovský dom, k.s., Správca

K044119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Šavrdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 183, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1963
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/37/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/37/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Anna
Šavrdová, nar. 19.12.1963, bytom 935 52 Šarovce 183, oznamuje účastníkom konania číslo účtu pre účely
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 167l ods. 5 v spojení
s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN:
SK24 1111 0000 0013 7530 7003.
V Nitre dňa 21.05.2019
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K044120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Ďatko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majzonovo námestie 6, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/25/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Radovan Ďatko, nar. 17. 2. 1988, bytom Majzonovo námestie 6, 940 01 Nové Zámky (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Za Humnami 44, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905123892 alebo na e-mail:
spravca@kozar.sk
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K044121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Daniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 635/10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1961
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/49/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/49/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Miroslav
Daniš, nar. 17.11.1961, bytom Brezová 635/10, 949 01 Nitra, oznamuje účastníkom konania číslo účtu pre účely
popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 167l ods. 5 v spojení
s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN:
SK24 1111 0000 0013 7530 7003.
V Nitre dňa 21.05.2019
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K044122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Humaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kalváriou 4916/50B, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.5.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/54/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/54/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec: Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Invitation to lodge a claim for foreign creditors
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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom 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 /EÚ/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on
insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
úpadcu Marián Humaj , nar. 11.05.1979, Pod Kalváriou 4916/50B, 955 01 Topoľčany (ďalej len „úpadca") Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/54/2019 zo dňa 15.5.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Marián Humaj, date of birth 11th of may 1979, place of domicil 955 01 Topoľčany, Pod Kalváriou
4916/50B, (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Nitra, No. 28OdK/54/2019 dated 15th of may 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 15.5.2019 zverejnením v OV 96/2019 dňa 21.5.2019 pod
značkou K042531. The bankruptcy was declared on 15th of may 2019 publication in OV 96/2019
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) on 21th of may 2019 brand K042531. 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 Spisová značka súdneho
spisu: 28OdK/54/2019 S1525 Sídlo správcu: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky. Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra 1 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o
Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Obchodný vestník 96/2019 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania:21.5.2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. Zuzana Szabóová, správca, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, 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. Zuzana Szabóová, with residence at L.Kassáka 8, 940 01 Nové
Zámky. 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). Vydáva Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk Obchodný vestník 96/2019 Konkurzy a reštrukturalizácie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 21.05.2019).
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). 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). 4 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk Obchodný vestník 96/2019 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania:
21.5.2019. 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. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2015/848 z 20.
mája 2015. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015.
Nové Zámky 21.5.2019
JUDr. Zuzana Szabóová, správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K044123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďatko Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majzonovo námestie 6, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/25/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/25/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Radovan Ďatko, nar. 17. 2. 1988, bytom Majzonovo námestie 6, 940 01 Nové Zámky (ďalej len „Dlžník“),
v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK98 8330 0000 0023 0092 1070, FIOZSKBA, vedený v Fio banka, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K044124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďatko Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majzonovo námestie 6, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/25/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/25/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
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(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Radovan Ďatko, nar.: 17.02.1988, bytom Majzonovo námestie 6, 940 01 Nové Zámky (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 17. 4. 2019, sp. zn.
28OdK/25/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 81/2019 zo dňa 26. 4. 2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Ing. Mgr. Štefan Kozár so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949
01 Nitra, značka správcu: S1789 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Radovan Ďatko, born on 17.02.1988, with permanent address at Majzonovo námestie 6, 940
01 Nové Zámky (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 17. 4. 2019, ref. No. 28OdK/25/2019 published in the Commercial report No. 81/2019 of 26. 4. 2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Ing. Mgr. Štefan Kozár with its office at Za Humnami 44, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1789 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
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Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 10. mája 2019
Nitra, on 10. may 2019
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca dlžníka
Ing. Mgr. Štefan Kozár, trustee of the bankrupt

K044125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lefant Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 448 / 201, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1976
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/16/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/16/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Tibor Lefant, nar.: 13.05.1976, trvale bytom: SNP 448/201,
935 41 Tekovské Lužany, spisová značka: 30OdK/16/2019 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

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

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K044126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hacsik Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/44/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/44/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V hore uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) Zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení
oznamujem číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške 350,- € možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na
bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pod číslom účtu : SK59 0200 0000 0038 6307
6653 pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K044127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hacsik Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/44/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/44/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v
pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je
vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813.

K044128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Mirgová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Hrádok Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/132/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/132/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, oznamuje veriteľom dlžníka
Jaroslava Mirgová, nar. 15.03.1977, 033 01 Liptovský Hrádok, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie administratívnej budovy, počas
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pracovných dní, a to nasledovne: Po - Pi: od 8:00- 16:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese: broz@judrbroz.sk alebo telefonicky na čísle: 0911324332.
V Ružomberku dňa 20.5.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K044129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavla Beliančinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudinka 47, 023 31 Rudinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1977
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/136/2019, S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/136/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Pavla Beliančinová, nar. 25.12.1977, bytom Rudinka 47, 023 31 Rudinka,
(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.,
Horné Rakovce 1447
039 01 Turčianske Teplice,
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00-12.00 hod a od 13.00-15.00 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

K044130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavla Beliančinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudinka 47, 023 31 Rudinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1977
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/136/2019, S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/136/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. 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”
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 Žilina sp. zn. 2OdK/136/2019 zo dňa 14.05.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 95/2019 zo dňa 20.05.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavla
Beliančinová, nar. 25.12.1977, bytom Rudinka 47, 023 31 Rudinka (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
Žilina No. 2OdK/136/2019, dated May 14h 2019, published in Commercial Journal No. 95/2019 on May 20th
2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Pavla Beliančinová, date of birth:
25.12.1977, with domicile Rudinka 47, 023 31 Rudinka, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Žilina came into force on May 21th, 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 Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, 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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K044131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrnčiarová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubeľa 57, 032 14 Ľubeľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/273/2018 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/273/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Veronika Hrnčiarová, nar.: 04.02.1985, bytom: Ľubeľa 57, 032 14
Ľubeľa týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje III. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV
č. 32/2019 zo dňa 14.02.2019 pod č. K013672.
I. PREDMET PREDAJA:
Predmetom predaja je hnuteľná vec podľa nasledovnej špecifikácie:
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo Daewoo Klas Kalos 1.2 SOHC 5MT, EČV:
LM949AV, VIN: KLASF48T14B233085
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu:
JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v obálke s nápisom „Ponukové konanie –
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9OdK/273/2018 - Veronika Hrnčiarová“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do
10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť záujemcom v plnom rozsahu
zložená na účet správcu vedený v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK05 0900 0000 0000 7655 1052 v
lehote na predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena ze predmet predaja. V
prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhoduje žreb správcu.
2. Ponuka musí obsahovať:
· identifikačné údaje záujemcu;
· navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,
· podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
· originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, prípadne
jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do troch dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude správca informovať prostredníctvom zverejnenia oznámenia v
obchodnom vestníku. Následne bude s úspešným záujemcom uzatvorená kúpna zmluva za predpokladu,
že oprávnená osoba nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v intenciách § 167r zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Predmet predaja bude speňažovaný ako stojí a leží. Správca nie je viazaný
žiadnou z ponúk za predpokladu, že všetky ponuky vyhodnotí ako neprimerane nízke.
Kontaktné údaje:
e-mail: maria.cabadajova@rybaza.sk
t. č.: 0903 524 443

V Žiline dňa 21.05.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K044132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hladiš Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska Ľupča 386, 032 15 Partizánska Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/48/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/48/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Dušan Hladiš, nar.: 13.11.1959, bytom: Partizánska Ľupča 386, 032
15 Partizánska Ľupča týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II.
kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v OV č. 81/2019 zo dňa 26.04.2019 pod č. K035086
I. PREDMET PREDAJA:
Predmetom predaja je hnuteľná vec podľa nasledovnej špecifikácie:
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
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Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo PEUGEOT 405 1,9 GLD, EČV: LM449CV, VIN:
VF315BD9270293402
Súpisová hodnota majetku: 100,00 EUR
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu:
JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v obálke s nápisom „Ponukové konanie –
9OdK/48/2019 - Dušan Hladiš“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť záujemcom v plnom rozsahu zložená na účet správcu vedený v
SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK05 0900 0000 0000 7655 1052 v lehote na predkladanie ponúk.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena ze predmet predaja. V prípade, ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhoduje žreb správcu.
2. Ponuka musí obsahovať:
· identifikačné údaje záujemcu;
· navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,
· podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
· originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, prípadne
jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do troch dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude správca informovať prostredníctvom zverejnenia oznámenia v
obchodnom vestníku. Následne bude s úspešným záujemcom uzatvorená kúpna zmluva za predpokladu,
že oprávnená osoba nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v intenciách § 167r zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Predmet predaja bude speňažovaný ako stojí a leží. Správca nie je viazaný
žiadnou z ponúk za predpokladu, že všetky ponuky vyhodnotí ako neprimerane nízke.
Kontaktné údaje:
e-mail: maria.cabadajova@rybaza.sk
t. č.: 0903 524 443

V Žiline dňa 21.05.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K044133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šmátrala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abramová 60, 038 22 Abramová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/134/2019 S1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/134/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
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.
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Miroslav Šmátrala, nar.
18.04.1981, trvale bytom Abramová 60, 038 22 Abramová, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav
Šmátrala, s miestom podnikania Abramová 60, 038 22 Abramová, IČO: 43 118 615 (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina č. k.: 9OdK/134/2019 zo dňa 14.5.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Žilina No. 9OdK/134/2019 dated on 14th of May 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor
– Miroslav Šmátrala, date of birth 18/04/1981, domicile Abramová 60, 038 22 Abramová, Slovakia, under
the business name Miroslav Šmátrala, with place of business Miroslav Šmátrala, Slovakia, ID: 43 118 615.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa 21.5.2019.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Journal n. 96/2019 on 21th May
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.
Peter Vachan, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Peter Vachan, with residence at
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
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be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
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K044134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Štefko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 323, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.7.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/89/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/89/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 7OdK/89/2019 zo dňa 25.3.2019 zverejnenom v Obchodnom vestníku OV
č. 63/2019 dňa 29.3.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu František Štefko, nar. 6.7.1979, trvale
bytom Dunajov 323, 023 02 Dunajov (ďalej len „Úpadca“), pričom do funkcie správcu bola ustanovená JUDr.
Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „SKP“).
V predmetnej konkurznej veci nebol SKP zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurznej podstate Úpadcu.
Z uvedeného dôvodu a v zmysle ustanovenia § - u 167v ods. 1 ZKR, po tom čo správkyňa zistila, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ustanovení § - u 167t ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok Úpadcu František Štefko, nar. 6.7.1979, trvale bytom Dunajov 323, 023 02
Dunajov, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: František Štefko,
nar. 6.7.1979, trvale bytom Dunajov 323, 023 02 Dunajov, vedený pod sp.zn. 7OdK/89/2019 zrušuje.
JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa

K044135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trnovcová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korzo 3453/6, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/120/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/120/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo
č.

1

Popis súpisovej zložky

Právny dôvod zápisu

Osobné motorové vozidlo zn. Renault Megane Scenic, VIN:
VF1JMSG0630250060, Rok výroby: 2004, ECV: ZA823DN, farba:
čierna, počet KM:310000, zdvihový objem valcov: 1870cm3 - Diesel,
manuál.

Techický stav

Majetok, ktorý partil
Jazdené, technický
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
stav primeraný veku
konkurzu § 167h ods. 1
vozidla. Pojazdné
ZKR

JUDr. Radovan Birka, správca
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K044136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Marejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na kopci 582/19, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.5.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/167/2018 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/167/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Marína Gallová, správca úpadcu Ing. Jaroslav Marejka, nar. 15.5.1956, bytom Na kopci 582/19, 010 01
Žilina – Trnové, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Jaroslav Marejka, s miestom podnikania Na
Kopci 23, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 33 368 333 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje, v súlade s ustanovením § u 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § u 167p ods. 1 ZKR, prvé kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku Úpadcu,
uvedeného v súpise majetku zostaveného dňa 2.10.2018 pod poradovým číslom 25 (ďalej len ,,nehnuteľná vec“):
POZEMOK:
25/
Druh: lesné pozemky
Výmera v m2: 100930
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8056
Číslo parcely: 5166
Spoluvlastnícky podiel: 24/288
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 3 364,33 Eur

Prípadní záujemcovia sú povinní doručiť ponuku na adresu správcu: JUDr. Marína Gallová, so sídlom
Jilemnického 30, 036 01 Martin v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
v zalepenej obálke s označením: ,,Verejné ponukové konanie – Marejka 25 - NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené
po uplynutí tejto lehoty správca nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť pre aktuálne kolo len
jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
Predaj nehnuteľného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom záloha na celú ponúkanú kúpnu
cenu musí byť pripísaná na účet konkurznej podstaty Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účet konkurznej podstaty, na ktorý je potrebné zaslať celú ponúkanú kúpnu cenu za nehnuteľnú vec je vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu: IBAN: SK85 0900 0000 0051 3668 4301, pričom je potrebné uviesť aj
variabilný symbol VS: 2019001.

Záujemca vo svojej ponuke uvedie:
a) meno/ obchodné meno záujemcu, bydlisko/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO;
b) označenie predmetu kúpy podľa špecifikácie uvedenej v tomto oznámení; Pozemok č. 25
c) návrh cenovej ponuky spolu s dokladom preukazujúcim zaslanie celej kúpnej ceny na konkurzný účet Úpadcu;
d) telefónne číslo a emailová adresa osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť celé ponukové konanie.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie,
správca nemusí prihliadať. Po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk, správca najneskôr do 10 dní vyhodnotí verejné
ponukové konanie. Správca informuje záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote 7 dní odo
dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania, a to písomne na emailovú adresu záujemcov uvedenú
v ponuke. Správca v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania zašle úspešnému
záujemcovi návrh kúpnej zmluvy.

V Martine, dňa 21.5.2019
JUDr. Marína Gallová, správca

K044137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Marejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na kopci 582/19, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.5.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/167/2018 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/167/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Marína Gallová, správca úpadcu Ing. Jaroslav Marejka, nar. 15.5.1956, bytom Na kopci 582/19, 010 01
Žilina – Trnové, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Jaroslav Marejka, s miestom podnikania Na
Kopci 23, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 33 368 333 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje, v súlade s ustanovením § u 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § u 167p ods. 1 ZKR, prvé kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku Úpadcu,
uvedeného v súpise majetku zostaveného dňa 2.10.2018 pod poradovým číslom 25 (ďalej len ,,nehnuteľné veci“):
POZEMKY:
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1/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 39
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7494
Číslo parcely: 3775
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 7,80 Eur

2/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 1540
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7494
Číslo parcely: 3857
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 308,00 Eur

3/
Druh: orná pôda
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Výmera v m2: 921
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7494
Číslo parcely: 3864
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 184,20 Eur

4/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 792
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7494
Číslo parcely: 3870
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 158,40 Eur

5/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 1008
Štát: SR
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Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7494
Číslo parcely: 3873
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 201,60 Eur

6/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 410
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7494
Číslo parcely: 3877
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 82,00 Eur

7/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 1910
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
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Okres: Čadca
LV č.: 7494
Číslo parcely: 3944
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 382,00 Eur

8/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 1088
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7494
Číslo parcely: 3948
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 217,60 Eur

9/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 318
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8419
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Číslo parcely: 4396/1
Spoluvlastnícky podiel: 134400/18977280
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 0,90 Eur

10/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 40
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 9259
Číslo parcely: 5087/1
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 0,13 Eur

11/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 614
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8466
Číslo parcely: 5162/2
Spoluvlastnícky podiel: 108/1728
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Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 15,35 Eur

12/
Druh: trvalé trávne porasty
Výmera v m2: 817
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8466
Číslo parcely: 5162/1
Spoluvlastnícky podiel: 108/1728
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 20,42 Eur

13/
Druh: trvalé trávne porasty
Výmera v m2: 13
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8090
Číslo parcely: 3782
Spoluvlastnícky podiel: 24/288
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
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Súpisová hodnota: 0,43 Eur

14/
Druh: trvalé trávne porasty
Výmera v m2: 335
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8420
Číslo parcely: 4583
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 1,06 Eur

15/
Druh: trvalé trávne porasty
Výmera v m2: 1385
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8467
Číslo parcely: 4578
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 4,40 Eur
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16/
Druh: trvalé trávne porasty
Výmera v m2: 1564
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8469
Číslo parcely: 5087/2
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 4,97 Eur

17/
Druh: trvalé trávne porasty
Výmera v m2: 78
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8473
Číslo parcely: 4430
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 0,25 Eur

18/
Druh: trvalé trávne porasty

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

279

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

Výmera v m2: 382
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8679
Číslo parcely: 4451
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 1,21 Eur

19/
Druh: trvalé trávne porasty
Výmera v m2: 180
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8730
Číslo parcely: 4454
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 0,57 Eur

20/
Druh: trvalé trávne porasty
Výmera v m2: 26
Štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 8731
Číslo parcely: 4600
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 0,08 Eur

21/
Druh: trvalé trávne porasty
Výmera v m2: 122
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 9255
Číslo parcely: 4431
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 0,39 Eur

22/
Druh: ostatné plochy
Výmera v m2: 1384
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okres: Čadca
LV č.: 8421
Číslo parcely: 5086/2
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 4,39 Eur

23/
Druh: lesné pozemky
Výmera v m2: 144948
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7592
Číslo parcely: 5089
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 460,15 Eur

24/
Druh: lesné pozemky
Výmera v m2: 27860
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7946

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo parcely: 5090
Spoluvlastnícky podiel: 134400/16934400
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 88,44 Eur

26/
Druh: lesné pozemky
Výmera v m2: 4935
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7949
Číslo parcely: 5095
Spoluvlastnícky podiel: 108/1728
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 123,37 Eur

27/
Druh: lesné pozemky
Výmera v m2: 10247
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7949
Číslo parcely: 5096
Spoluvlastnícky podiel: 108/1728

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 256,17 Eur

28/
Druh: lesné pozemky
Výmera v m2: 831
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7949
Číslo parcely: 5099
Spoluvlastnícky podiel: 108/1728
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 20,77 Eur

29/
Druh: lesné pozemky
Výmera v m2: 1430
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7949
Číslo parcely: 5160
Spoluvlastnícky podiel: 108/1728
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 35,75 Eur

30/
Druh: lesné pozemky
Výmera v m2: 31034
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7949
Číslo parcely: 5161
Spoluvlastnícky podiel: 108/1728
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 775,85 Eur

31/
Druh: lesné pozemky
Výmera v m2: 953
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7949
Číslo parcely: 5167
Spoluvlastnícky podiel: 108/1728
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 23,82 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32/
Druh: lesné pozemky
Výmera v m2: 7512
Štát: SR
Obec: Turzovka
Katastrálne územie: Turzovka
Okres: Čadca
LV č.: 7949
Číslo parcely: 5169
Spoluvlastnícky podiel: 108/1728
Deň zaradenia do súpisu: 12.9.2018
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 187,80 Eur

Vo verejnom ponukovom konaní sa vyššie uvedené nehnuteľnosti speňažujú všetky spolu, ako súbor
nehnuteľností.
Prípadní záujemcovia sú povinní doručiť ponuku na adresu správcu: JUDr. Marína Gallová, so sídlom
Jilemnického 30, 036 01 Martin v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
v zalepenej obálke s označením: ,,Verejné ponukové konanie – Marejka - NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po
uplynutí tejto lehoty správca nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť pre aktuálne kolo len
jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
Predaj nehnuteľného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom záloha na celú ponúkanú kúpnu
cenu musí byť pripísaná na účet konkurznej podstaty Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty.
Účet konkurznej podstaty, na ktorý je potrebné zaslať celú ponúkanú kúpnu cenu za súbor nehnuteľností je
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu: IBAN: SK85 0900 0000 0051 3668 4301, pričom je potrebné
uviesť aj variabilný symbol VS: 2019002.

Záujemca vo svojej ponuke uvedie:
a) meno/ obchodné meno záujemcu, bydlisko/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO;
b) označenie predmetu kúpy podľa špecifikácie uvedenej v tomto oznámení; Pozemky 1 až 32, okrem 25
c) návrh cenovej ponuky spolu s dokladom preukazujúcim zaslanie celej kúpnej ceny na konkurzný účet Úpadcu;
d) telefónne číslo a emailová adresa osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť celé ponukové konanie.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca nemusí prihliadať. Po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk, správca najneskôr do 10 dní vyhodnotí verejné
ponukové konanie. Správca informuje záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote 7 dní odo
dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania, a to písomne na emailovú adresu záujemcov uvedenú
v ponuke. Správca v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania zašle úspešnému
záujemcovi návrh kúpnej zmluvy.

V Martine, dňa 21.5.2019
JUDr. Marína Gallová, správca

K044138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Rojík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 335/84, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca dlžníka: Ján Rojík, nar. 08.06.1967, trvale bytom SNP 335/84, 013 05 Belá
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnúť v kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až
piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahliadnutia do správcovského spisu je možné dohodnúť
prostredníctvom elektronickej pošty na herich@stonline.sk alebo na telefonickom čísle:0444329196.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K044139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Barčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Fraňu 1122/1, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.5.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/31/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/31/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Marína Gallová, správca úpadcu Iveta Barčíková, nar. 29.5.1964, bytom Generála Fraňu 1122/1, 038 53
Turany, adresa na doručovanie Červenej armády 1029, 038 53 Turany, do 25.6.2010 podnikajúceho pod
obchodným menom Iveta Barčíková, s miestom podnikania Generála Fraňu 1122/1, 038 53 Turany, IČO: 45 453
802 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje, v súlade s ustanovením § - u 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § - u 167p ods. 1 ZKR, prvé kolo verejného
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku Úpadcu, uvedeného v súpise majetku zostaveného dňa
15.4.2019 pod poradovými číslami 1 až 20 (ďalej len ,,nehnuteľná vec“):
POZEMKY:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 22004
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 17
Číslo parcely: 114/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/28
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 628,69 Eur

2/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 1800
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 17
Číslo parcely: 114/3
Spoluvlastnícky podiel: 2/28
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 51,43 Eur

3/
Druh: trvalý trávny porast

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

288

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

Výmera v m2: 5717
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 23
Číslo parcely: 56/1
Spoluvlastnícky podiel: 48/2016
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 54,45 Eur

4/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 15065
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 23
Číslo parcely: 64
Spoluvlastnícky podiel: 48/2016
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 143,48 Eur

5/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 5390
Štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 27
Číslo parcely: 109/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/42
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 102,67 Eur

6/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 68
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 27
Číslo parcely: 109/102
Spoluvlastnícky podiel: 2/42
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 1,30 Eur

7/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 6103
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 45
Číslo parcely: 114/7
Spoluvlastnícky podiel: 2/14
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 348,74 Eur

8/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 2173
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 46
Číslo parcely: 58/1
Spoluvlastnícky podiel: 2/28
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 62,09 Eur

9/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 20516
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 47
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Číslo parcely: 86/2
Spoluvlastnícky podiel: 6/84
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 586,17 Eur

10/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 1591
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 101
Číslo parcely: 113
Spoluvlastnícky podiel: 115200/14515200
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 5,05 Eur

11/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 23723
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 245
Číslo parcely: 114/4
Spoluvlastnícky podiel: 2/28

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 677,80 Eur

12/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 1210
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 246
Číslo parcely: 81/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/42
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 23,05 Eur

13/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 1295
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 246
Číslo parcely: 117/1
Spoluvlastnícky podiel: 2/42
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 24,67 Eur

14/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 10585
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 246
Číslo parcely: 117/3
Spoluvlastnícky podiel: 2/42
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 201,62 Eur

15/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 5370
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 246
Číslo parcely: 117/5
Spoluvlastnícky podiel: 2/42
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 102,29 Eur
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16/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 6852
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 246
Číslo parcely: 117/8
Spoluvlastnícky podiel: 2/42
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 130,51 Eur

17/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 401
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Dvorec nad Turcom
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 247
Číslo parcely: 72/2
Spoluvlastnícky podiel: 115200/14515200
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 1,27 Eur

18/
Druh: orná pôda
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Výmera v m2: 67
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Ivančiná
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 152
Číslo parcely: 109/4
Spoluvlastnícky podiel: 2/42
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 1,28 Eur

19/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 214
Štát: SR
Obec: Ivančiná
Katastrálne územie: Ivančiná
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 152
Číslo parcely: 117/10
Spoluvlastnícky podiel: 2/42
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 4,08 Eur

20/
Druh: trvalý trávny porast
Výmera v m2: 14
Štát: SR
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Obec: Slovenské Pravno
Katastrálne územie: Slovenské Pravno
Okres: Turčianske Teplice
LV č.: 778
Číslo parcely: 56/2
Spoluvlastnícky podiel: 48/2016
Deň zaradenia do súpisu: 15.4.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 0,13 Eur
Vo verejnom ponukovom konaní sa vyššie uvedené nehnuteľnosti speňažujú všetky spolu, ako súbor
nehnuteľností.
Prípadní záujemcovia sú povinní doručiť ponuku na adresu správcu: JUDr. Marína Gallová, so sídlom
Jilemnického 30, 036 01 Martin v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
v zalepenej obálke s označením: ,,Verejné ponukové konanie – Barčíková - NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené
po uplynutí tejto lehoty správca nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť pre aktuálne kolo len
jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
Predaj nehnuteľného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom záloha na celú ponúkanú kúpnu
cenu musí byť pripísaná na účet konkurznej podstaty Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty.
Účet konkurznej podstaty, na ktorý je potrebné zaslať celú ponúkanú kúpnu cenu za súbor nehnuteľností je
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu: IBAN: SK96 0900 0000 0051 3668 5267, pričom je potrebné
uviesť aj variabilný symbol VS: 2019001.

Záujemca vo svojej ponuke uvedie:
a) meno/ obchodné meno záujemcu, bydlisko/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO;
b) označenie predmetu kúpy podľa špecifikácie uvedenej v tomto oznámení; Pozemky 1 až 20
c) návrh cenovej ponuky spolu s dokladom preukazujúcim zaslanie celej kúpnej ceny na konkurzný účet Úpadcu;
d) telefónne číslo a emailová adresa osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť celé ponukové konanie.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie,
správca nemusí prihliadať. Po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk, správca najneskôr do 10 dní vyhodnotí verejné
ponukové konanie. Správca informuje záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote 7 dní odo
dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania, a to písomne na emailovú adresu záujemcov uvedenú
v ponuke. Správca v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania zašle úspešnému
záujemcovi návrh kúpnej zmluvy.

V Martine, dňa 21.5.2019
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JUDr. Marína Gallová, správca

K044140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania, o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby

zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

JUDr. Dušan Paulík, správca úpadcu Akadémia vzdelávania, o.z. „v konkurze“, Jarná 13, Žilina, IČO:
00 441 074 na základe záväzného pokynu veriteľského výboru oznamuje výsledok dražby nehnuteľného majetku
zapísaného do všeobecnej podstaty:

Označenie dražobníka:
JUDr. Dušan Paulík, správca úpadcu Akadémia vzdelávania, o.z. „v konkurze“,
Jarná 13, Žilina, IČO: 00 441 074
sídlo správcu: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica

Navrhovateľ dražby:
JUDr. Dušan Paulík, správca úpadcu Akadémia vzdelávania, o.z. „v konkurze“, Jarná
13, Žilina, IČO: 00 441 074
sídlo správcu: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica

Miesto otvorenia dražby:
Banská Bystrica

Notársky úrad JUDr. Jozefa Oceľa, notára, Československej armády 26, 974 01

Dátum a čas vykonania dražby: 20.5.2019 o 14:00 hod.

Nešlo o opakovanú dražbu.
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Predmet dražby:
Predmetom dražby bol súbor nehnuteľností, a to nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 12 pre katastrálne
územie Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, a to:
·
·

pozemok parc. č. KN-C 1939 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 360 m2,
stavba – rodinný dom súpisné číslo 1831, postavená na parcele číslo 1939,

hodnota spolu 42.200,- €.

Opis a stav predmetu dražby:
Rodinný dom je jednopodlažný čiastočne podpivničený dom postavený z bežných stavebných materiálov, ktorý
pôvodne slúžil ako rodinný dom a po odkúpení terajším vlastníkom v roku 1978 bol užívaný ako administratívna
budova Akadémie vzdelávania, pobočky Lučenec. Nachádza sa v širšom centre mesta Lučenec, na Sládkovičovej
9, v lokalite s výstavbou objektov pre obchod aj bývanie. Dom má drevený sedlový krov, krytina strechy na krove
je plechová pozinkovaná vrátane žľabov, zvodov a parapetov. Obvodové steny suterénu a prízemia sú tehlové hr.
45 cm, deliace steny sú tehlové hr. 10 a 15 cm. Vykurovanie je zabezpečované plynovými gamatkami. Dom je
napojený na mestský rozvod vody, kanalizáciu, zemný plyn, NN rozvody a slaboprúdové rozvody. Dom bol
odhadom postavený v roku 1937.
Pozemok parc. č. KN-C 1939 je pozemok, na ktorom je rodinný dom postavený a zároveň pozemok k rodinnému
domu priľahlý.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na predmete dražby viaznu podľa výpisu z katastra nehnuteľností nasledovné ťarchy: Záložné právo v prospech :
Ing. Ivan Janičina r. Janičina, nar.12.02.1943, bytom Krátka 99, 900 42 Miloslavov, č. V 2651/12 z 07.03.2013 na
C KN p.č.1939 a stavbu s. č. 1831 na C KN p.č. 1939 - 629/13.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom Ing. Jozefa Eliasa č. 38/2018, a to na sumu:
42.200,- Eur (slovom štyridsaťdvatisícdvesto eur).

Výška ceny dosiahnutá vydražením: 21.200,- €.

V Banskej Bystrici 21. mája 2019

JUDr. Dušan Paulík, správca:
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K044141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Rojík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 335/84, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Herich, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Rojík, nar. 08.06.1967, trvale bytom SNP
335/84, 013 05 Belá v zmysle ustanovenia §167l ods.5 v spojení s ustanovením §32 ods.7 pís.b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásenej pohľadávky
konkurzného veriteľa je vedený vo Všeobecnej úverovej banke
a.s., číslo účtu: IBAN:
SK4002000000000217744342. Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok vo výške 350 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ako variabilného
symbolu.Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K044142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania, o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby

zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

JUDr. Dušan Paulík, správca úpadcu Akadémia vzdelávania, o.z. „v konkurze“, Jarná 13, Žilina, IČO:
00 441 074 na základe záväzného pokynu veriteľského výboru oznamuje výsledok dražby nehnuteľného majetku
zapísaného do všeobecnej podstaty:

Označenie dražobníka:
JUDr. Dušan Paulík, správca úpadcu Akadémia vzdelávania, o.z. „v konkurze“,
Jarná 13, Žilina, IČO: 00 441 074
sídlo správcu: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Navrhovateľ dražby:
JUDr. Dušan Paulík, správca úpadcu Akadémia vzdelávania, o.z. „v konkurze“, Jarná
13, Žilina, IČO: 00 441 074
sídlo správcu: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica

Miesto otvorenia dražby:
Banská Bystrica

Notársky úrad JUDr. Jozefa Oceľa, notára, Československej armády 26, 974 01

Dátum a čas vykonania dražby: 20.5.2019 o 13:00 hod.

Nešlo o opakovanú dražbu.

Predmet dražby:
Predmetom dražby bola nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1851 pre katastrálne územie Nivy, obec
Bratislava – mestská časť Ružinov, okres Bratislava II, a to garáž súpisné číslo 9641, postavená na poremku
parc. č. KN-C 9225/350 na Prístavnej ulici v Bratislave, hodnota 1.570,- €.

Opis a stav predmetu dražby:
Garáž sa nachádza v priemyselnej časti Bratislavy v mestskej časti Ružinov pri zjazde z Prístavného mosta.
Vyhotovená je z monolitickej železobetónovej konštrukcie stien a stropu ako priestorový prefabrikát, dodávaný
s kovovými dverami, osadený na vopred pripravený základ alebo rovnú betónovú plochu. Určený je na parkovanie
osobných a dodávkových automobilov, príp. na sklady. Užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť 1.10.1976.
Garáž je bez pozemku a bez akéhokoľvek napojenia na IS, v zlom technickom stave.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na predmete dražby neviaznu podľa výpisu z katastra nehnuteľností žiadne ťarchy.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom Ing. Jarmily Lešovej č. 87/2018, a to na sumu:
1.570,- Eur (slovom jedentisícpäťstosedemdesiat eur).

Výška ceny dosiahnutá vydražením: 942,- €.

V Banskej Bystrici 21. mája 2019
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

301

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

JUDr. Dušan Paulík, správca:

K044143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 1006, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/11/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka : Ivan Zubaj, nar. 21.08.1970, bytom
Múrna 1006, 032 61 Važec, v súlade s ustanoveniami §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 :
Osobný automobil RENAULT LAGUNA, LM 667 AP, r.v. 2003, EK do 10/2020, STK do 12/2018, počet km : 350
000, súpisová hodnota 1.000,00 eur.
Celková súpisová hodnota majetku predstavuje sumu 1.000,00 eur.

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania :
1. Záujemcovia o kúpu predmetného motorového vozidla zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu :
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 1OdK/11/2019 - záväzná
ponuka, neotvárať".
2. 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.
3. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty, t.j. 750,00 eur. Záujemca o kúpu
predmetného motorového vozidla 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 10112019. Potvrdenie o zaplatení
zálohy musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená na jeho bankový účet,
ktorý uvedie v ponuke.
4. 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.
5. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.
6. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.
7. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s najvyššou
navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.
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8. 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

K044144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Sandra Bakhsh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majakovského 4487/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/138/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/138/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ulici Slobody
43 v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť
o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu
kancelárie správcu : ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk.
V žiadosti je nutné uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 22. 05. 2019
Imrich Šimulák, správca

K044145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Františka Končeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kameni 6148/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/136/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/136/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka : Františka Končeková, nar. 28.08.1951, bytom Na Kameni 6148/1, 036 01 Martin, bol
uznesením Okresného súdu Žilina pod č.k. 7OdK/136/2019 zo dňa 14.05.2019 Mgr. Michal Miho ustanovený za
konkurzného správcu. Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na
adrese : Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách
od 8:00 do 11:00 a od 12:30 do 15:30. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť písomne na adrese
michalmiho@gmail.com alebo telefonicky na mob. čísle : 0903 801 595.
Mgr. Michal Miho správca

K044146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Sandra Bakhsh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majakovského 4487/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1982
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/138/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/138/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený
v TATRA BANKE, a.s. číslo účtu: 2921860434/100, IBAN: SK36 1100 0000 0029 2186 0434 , Ako variabilný
symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo
názov dlžníka.
V Čadci dňa 22. 05. 2019
Imrich Šimulák, správca

K044147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Františka Končeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kameni 6148/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/136/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR pre potreby
popierania pohľadávok, je vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK09 0200 0000 0016 8327 0855. Ako variabilný symbol
sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Mgr. Michal Miho, správca

K044148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Sandra Bakhsh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majakovského 4487/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/138/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/138/2019
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: Ing. Sandra Bakhsh,
bytom Majakovského 4487/8, 036 01 Martin, (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Žilina, č. k. 2OdK/138/2019 zo dňa 15. 05. 2019 bol vyhlásený konkurz Úpadcu. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21. 05. 2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According

to

theDirectionoftheEuropeanCouncil

No.

1346/2000

dated

29th

ofMay
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asthebankruptcytrusteeofthedebtor, I am obligated to informyouthatwiththeresolutionoftheDistrictCourt in
Žilina No. 2OdK/138/2019 dated 15th ofMay 2019 bankruptcyprocedurewasdeclared on theDebtor – Ing.
Sandra Bakhsh, born 21th. ofOctober 1982, withitsregisteredoffice: Majakovskeho 4487/8, 036 01 Martin
(hereinafteronlyas „theDebtor”).ThisresolutionoftheDistrictCourt in Žilina waspublished on 21th ofMay
2019. Thebankruptcyprocedurewasdeclaredasofthisdate.
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: Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, Slovenská republika a v jednom
rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, k
číslu konania 2OdK/138/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: 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; celková suma pohľadávky (rozdelí sa na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku); podpis. 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.
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and RestructuringAct (hereinafteronlyas „the BRA”)
thecreditorsofthedebtorhave
to
lodgetheirclaims
in
a basictimeperiodof
45
daysbeginningwiththedeclarationofthebankruptcyprocedure in oneoriginal to thebankruptcytrustee to
theaddress: Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, Slovenská republika and in oneoriginal to
theOkresny sud Žilina (DistrictCourt Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No.
2OdK/138/2019.
Shouldcreditor
serve
theapplication
on
trusteeafterperiodspecifiedherein,
theapplicationshallbetakenintoconsideration,
suchcreditor,
however,
maynotvote
and
exerciseanyotherrightspertaining
to
registeredreceivable.
Theright
to
proportionalsatisfactionofthecreditorshallnotbetouched;
hecanbesatisfiedonlyfromthegainsputintotheschedulefromthegeneralproperty,
whoseaim
to
puttogetherwaspublished
in
theBusinessJournalafterthedeliveryoftheapplication
to
thetrustee.
Theapplicationmustbesubmitted
on
a
pre-printedform
and
mustincludebasicrequirements;
otherwiseitwillnotbetakenintoconsideration. Thebasicrequirementsoftheapplication are: name, surname
and residence or name and seatofthecreditor; name, surname and residence or name and
seatofthebankrupt;
thelegalreasonoftheestablishmentoftheclaim;
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty; totalsumoftheclaim (shallbedivided in theapplication in
theprincipal
and
fixtures,
wherebythefixturesshallbedivided
in
theapplicationaccording
to
thelegalreasonoftheestablishment); signature. Theclaimshallbealleged in Euros. Iftheclaimisnotalleged in
Euros, thesumoftheclaimshallbestated by thetrustee by theconversionaccording to theexchange rate
determined and published on thedayofbankruptcydeclaration by theEuropeanCentral Bank or National
Bank of Slovakia. Iftheclaimisalleged in currency, whosereferenceexchange rate isnotstated or published
by theEuropeanCentral Bank or by theNational Bank of Slovakia, thesumoftheclaimshallbedetermined by
thetrusteewithprofessionalcare.
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. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Ifitisanassuredclaim, alsothesecurityrightmustbe duly and on timealleged in theapplicationdelivered to
thetrustee in thebasicregistrationperiodwithin 45 daysfromdeclaringthebankruptcy, otherwiseitwilllapse.
Foreachassuredclaimoneapplicationmustbesubmittedwithstatingtheassuredsum, type, order, subject and
legalreasonofestablishmentofthesecurityright.
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
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podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Alsothefutureclaim
or
claimcanbealleged
by
theapplication,
whoseestablishmentisbound
thefulfilmentofthecondition
(hereinafteronlyas
„conditionalclaim”);
therightsconnected
theconditionalclaimistheconditionalcreditorentitled
to
allegeonlythenasheproves
thetrusteetheestablishmentoftheconditionalclaim
theapplicationofconditionalclaimmustbestatedalsothefact
on
whichbasistheclaimshouldarise
thecondition, fromwhichtheestablishmentoftheclaimdepends.

to
to
to
In
or

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. 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.
In thebankruptcyalsothecreditorallegeshisclaim by theapplication, who has theclaimtowardsother person
asthebankrupt,
ifitisassured
by
thesecurityrightreferring
to
thepropertyofthebankrupt.
Suchcreditorcanbesatisfied in thebankruptcyonlyfromthegainsacquired by encashingtheproperty,
whichensureshisclaim, wherebytherights to voteatthemeetingofthecreditorscanexerciseonly in thatextent,
in whichhisclaimwillbeprobablysatisfiedfromtheproperty, by whichitisassured. Ifsuchcreditordoesnot
register hisassuredclaim in thebasicregistrationperiod, hissecurityrightwillnotbetakenintoconsideration in
thebankruptcy,
buthe
has
therightagainsttheaffectedproperty
to
handing
over
that,
whattheaffectedproperty
in
thisconsequencewasenriched,
wherebysuchrightcanbeallegedagainstaffectedpropertyasclaimagainstproperty,
whichwillbesatisfiedaftersatisfyingallotherclaimsagainstthisproperty.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To
theclaimshallbeattachedthedocuments,
which
prove
thestatedfacts.
Thecreditor,
whoistheaccountingunit, determines in theapplication a statement, ifheaccountstheclaim in
theaccountancy, in whichextent, or possiblereasons, whyhedoesnotaccountstheclaim in theaccountancy.
To theapplicationofnon-monetaryclaimmustbeattachedan expert report determiningthesumofthenonmonetaryclaim, otherwisetheapplicationwillnotbetakenintoconsideration.
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.
Thecreditor, whodoesnothavetheresidence or seat or affiliationofthecompany in the Slovak republic,
isobliged to determinehisrepresentativewithresidence or seat in the Slovak republicfordelivering and to
announcethedeterminationoftherepresentative to thetrustee, otherwisethedocumentswillbedeliveredonly
by publishingthem in theBusinessJournal.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike.
Thisinformationisdesignedforcreditors,
whoseplaceofresidence
othermemberstatesoftheEuropenUnionthan in the Slovak Republic.
Mgr. Imrich Šimulák

or

registeredseatis

v Čadci dňa 22. 05. 2019
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K044149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77 / 0, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 735 744
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/2/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/2/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu dňom 27.05.2019

Predmet speňaženia:
Správca úpadcu M – Real Invest Plus, s.r.o. vyhlasuje dňom 27.05.2019 na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu druhé kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu zaradenej do
všeobecnej podstaty majetku Úpadcu a zverejnenej ako súpisová položka majetku por. č. 7 v Doplnení súpisu
všeobecnej podstaty majetku Úpadcu v Obchodnom vestníku č. 29/2019 pod značkou záznamu K012327 zo dňa
11.02.2019, a to:
Peňažná pohľadávka:
·
·

·
·
·

suma pohľadávky: 1.200.000,- EUR;
právny dôvod pohľadávky: nejudikovaný nárok na náhradu škody, ktorá mala vzniknúť spoločnosti VAV
parking, a.s., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 923 640 (ďalej len „Veriteľ“),
a to neschválením reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom dlžníka - spoločnosti V A V invest,
s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 (ďalej len „V A V invest“) na
zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 11.12.2015, ktorým mala byť zabezpečená vyššia miera
uspokojenia pohľadávok Veriteľa;
dlžník: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplaty 3, Zwettl, Rakúska republika,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajinským súdom v Krems an der Donau FN 36924, ako
predseda veriteľského výboru V A V invest;
právny titul nadobudnutia pohľadávky Úpadcom: Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 01.08.2016
uzatvorená medzi Veriteľom ako postupcom a Úpadcom ako postupníkom;
Súpisová hodnota (aj mena): 1,- EUR

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Hlasovaním veriteľského výboru zo dňa 15.03.2019 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný
pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia formou ponukového konania, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) ZKR za podmienok stanovených nižšie.
Predmet speňaženia sa bude v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako samostatný predmet
speňaženia. Víťaznou ponukou bude najvyššia ponuka za Predmet speňaženia. Z dôvodu, že predmet
speňaženia sa nepodarilo speňažiť v prvom kole, Správca vyhlasuje druhé kolo ponukového konania. V prípade,
ak nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia v druhom kole a následne ani v treťom kole ponukového konania,
Správca sa v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 ZKR obráti na Príslušný orgán so žiadosťou o udelenie súhlasu na
vylúčenie Predmetu speňaženia zo súpisu majetku Úpadcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na zmluvu, ktorou Správca postúpi Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„OZ“) o postúpení pohľadávky, pričom spolu s Predmetom speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi
aj príslušenstvo pohľadávky a všetky práva s ňou spojené.
Vyhlásenie ponukového konania:
1. Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS
SR a na internetovom portáli Správcu www.irkr.sk.
2. Oznámenie bude obsahovať:
i. označenie Úpadcu, označenie Správcu a označenie poradia príslušného kola ponukového konania;
ii. stručný popis Predmetu speňaženia – s odkazom na údaje zverejnené v Obchodnom vestníku MS SR;
iii. kontaktné údaje Správcu za účelom poskytnutia vysvetlenia ohľadom podmienok ponukového konania a
ďalších informácií;
iv. adresu, kde možno podať ponuku a dátum a hodinu, do ktorej musí byť ponuka doručená na túto adresu;
lehota na doručenie ponuky je desať (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Podmienky ponukového konania:
Lehota na predkladanie ponúk je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia ponukového konania.
Záväzné ponuky je potrebné zaslať písomne na adresu sídla správcu, a to doručením osobne do podateľne
v sídle správcu, každý pracovný deň v úradných hodinách kancelárie správcu alebo poštou.
Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej
písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom
alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito
podmienkami sa neprihliada.
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie
nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
·
·
·
·
·
·
·

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,
IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,
údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
emailovú adresu,
telefonické spojenie,
kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je záujemca v Obchodnom registri SR
zapísaný).

Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky. Záväzná ponuka musí obsahovať údaje podľa týchto
podmienok a ponúkanú cenu v mene EUR za Predmet speňažovania.
Uchádzačmi zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za
Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk v danom kole ponukového konania, a to vo výške 1.000,EUR pre každé kolo.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo
(b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
·
·
·

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie Správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na +421 908 989 977
alebo e-mailom: zilina@irkr.sk.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v každom jednom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
Správca je povinný vyhodnotiť ako víťaznú ponuku záujemcu, ktorý ponúkol za nadobudnutie
Pohľadávky najvyššiu kúpnu cenu a predložiť ju na schválenie Príslušnému orgánu. V prípade, ak bude druhé
kolo ponukového konania neúspešné z dôvodu nepredloženia žiadnej ponuky alebo z dôvodu neschválenia
víťaznej ponuky Príslušným orgánom, Správca vyhlási tretie kolo ponukového konania.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK53 1100 0000
0026 2009 9530, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu na schválenie víťaznú
ponuku do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
V prípade, ak ani v treťom kole ponukového konania nebude predložená žiadna ponuka alebo predložená ponuka
nebude schválená zo strany Príslušného orgánu, Správca požiada Príslušný orgán o súhlas s vylúčením
Predmetu speňaženia zo súpisu.
V prípade rovnosti ponúk rôznych záujemcov, Správca týchto vyzve, aby v lehote do desiatich (10) dní od
doručenia výzvy svoju záväznú ponuku upravili a doručili do kancelárie Správcu. V prípade, ak záväzné ponuky
nebudú upravené, Správca prihliadne na čas doručenia a vyhodnotí ako úspešného záujemcu toho, ktorého
ponuka bola doručená do kancelárie Správcu skôr.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuka bola Príslušným orgánom schválená,
Správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na
bankový účet určený Správcom najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie
byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote
stanovenej Správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je
povinný zaradiť Predmet speňaženia do ďalšieho kola ponukového konania.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia alebo ponukového konania poskytne správca telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí
byť doručená najneskôr do 10.06.2019 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – M-Real Invest Plus, s.r.o. – POHĽADÁVKA“. Na ponuku,
ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K044150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Františka Končeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kameni 6148/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/136/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/136/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Františka Končeková, nar. 28.08.1951, bytom Na Kameni 6148/1, 036 01 Martin (ďalej len „dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 7OdK/136/2019, zo dňa 14.05.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as
the bankruptcy trustee of the debtor Františka Končeková, date of birth 28.08.1951, residency at Na
Kameni 6148/1, 036 01 Martin (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of
the District Court Žilina, No. 7OdK/136/2019 dated on 14th of May 2019, the bankruptcy was declared on
the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa 21.05.2019. Dňom
22.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 96/2019 on 21th of May
2019. Bankruptcy was declared on 22th of May 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu Mgr. Michal Miho, správca, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, Slovenská republika, alebo elektronicky
do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a
jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: Mgr. Michal Miho, správca, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, Slovak
Republic or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling
and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized
for submission of electronic filling.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 22.05.2019.
The date 22th of May 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/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť,
alebo podmienka od ktorej závisí vznik pohľadávky (§29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
v/in Žiline, dňa/date 21.05.2019. Mgr. Michal Miho, správca

K044151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLUŽBY - LH s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 379 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu SLUŽBY - LH s. r. o., sídlo: Pálenica 53/79, IČO: 36 379 000 v súlade
s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 04.07.2019 o 10:00
hod. v kancelárii správcu na ul. Uhoľná 9, 010 01 Žilina s nasledovným programom:

1.

Otvorenie schôdze, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3.

Voľba veriteľského výboru (zástupcu veriteľov)

4.

Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu v súlade s § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

5.

Záver

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál
aktuálneho výpisu z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.
Správca dáva veriteľom na vedomie, že každý z veriteľov prihlásenej pohľadávky je oprávnený poprieť prihlásenú
pohľadávku spôsobom a v lehote ustanovenej § 32 zákona č. 7/2005 Z. z.
V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) č. 7/2005 Z. z. je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak na bankový účet
správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu vo
výške ustanovenej v § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z.
Bankový účet, na ktorý možno zložiť kauciu, je vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Žilina, IBAN: SK41
0900 0000 0051 5673 2665.
V Žiline dňa 21.05.2019
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JUDr. Mária Cabadajová, správca

K044152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Holaza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákysučie 813, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/103/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/103/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č. Typ súpisovej Druh súpisovej zložky majetku
Hodnota v Spoluvlastnícky
zložky
EUR
podiel
majetku
1
Hnuteľná vec Osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN GOLF, r.v.: 1997, VIN: 100,00
1/1
WVWZZZ1HZWW165460, zdvihový objem valcom 1781m3, výkon
55,00kW, palivo: benzín, oranžová metalíza, ev.č.: CA018DD, nepojazdné,
opotrebované, počet najazdených kilometrov: 170000,00

Súpisová
hodnota
EUR
100,00

v

V Ružomberku dňa 21.5.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K044153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Löwyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Republiky 1005/27, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2018 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Janka Löwyová, nar.07.04.1959, bytom
Republiky 1005/27, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Janka Löwyová JL, s miestom
podnikania V. Šrobára 3/38, 034 01 Ružomberok, IČO: 37575571 týmto, v zmysle ustanovenia § 167v ods.1
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka v zmysle ustanovenia §167u ods.2
ZKR nepokryje náklady konkurzu ustanovené §167t ods.1 ZKR, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Janka
Löwyová, nar. 07.04.1959, bytom Republiky 1005/27, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom
Janka Löwyová JL, s miestom podnikania V. Šrobára 3/38, 034 01 Ružomberok, IČO: 37575571 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Janka Löwyová,
nar.07.04.1959, bytom Republiky 1005/27, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Janka Löwyová
JL, s miestom podnikania V. Šrobára 3/38, 034 01 Ružomberok, IČO: 37575571 v zmysle ustanovenia § 167v
ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca
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K044154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mezovská Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavrišovo 262, 032 42 Vavrišovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr.Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/303/2018 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/303/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca
so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1832,
správca dlžníka: Jana Mezovská, nar. 21.06.1970, bytom Vavrišovo 262, 032 42 Vavrišovo, oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 20.05.2019 doručená do kancelárie
správcu prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa – Silverside, a. s., Plynárenská 7/B, Bratislava –
mestská časť Ružinov, IČO: 50 052 560, s celkovou sumou 2.950,72 EUR, zástupca Mgr. Hana Kulíšková,
advokátka, Klariská 7, Bratislava, IČO: 42 267 285.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Mgr. Ing. Rastislav Palutka LL.M., správca

K044155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlova Ves 4, 032 21 Pavlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/69/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/69/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Miho, konkurzný správca úpadu: Dávid Baláž, nar. 17.10.1990, trvale bytom Pavlova Ves 4, 032 21
Bobrovec, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená pohľadávka veriteľa : BENCONT
COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v celkovej prihlásenej sume 2.017,66 eur z
titulu nesplatenia úveru.
Mgr. Michal Miho, správca

K044156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlova Ves 4, 032 21 Pavlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1990
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/69/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/69/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Miho, konkurzný správca úpadu: Dávid Baláž, nar. 17.10.1990, trvale bytom Pavlova Ves 4, 032 21
Bobrovec, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená pohľadávka veriteľa : BENCONT
COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v celkovej prihlásenej sume 8.083,66 eur z
titulu nesplatenia úveru.
Mgr. Michal Miho správca

K044157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABCcom, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská Polhora 818 / 0, 029 47 Oravská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 644 625
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr.Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/5/2018 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/5/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca
so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1832,
správca dlžníka: ABCcom, s. r. o., so sídlom Oravská Polhora 818, 029 47 Oravská Polhora, IČO:
36 644 625, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 20.05.2019
doručená do kancelárie správcu prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa – Slovenská republika –
Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 424 995 000 015, s celkovou sumou 480,00 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca

K044158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Priščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 661/22, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.6.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/291/2018 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/291/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 3OdK/291/2018 zo dňa 11.12.2018 zverejnenom v Obchodnom vestníku
OV č. 243/2018 dňa 18.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu Marek Priščák, nar. 24.6.1983, trvale
Sládkovičova 661/22, 029 01 Námestovo, podnikajúceho pod obchodným menom Marek Priščák, s miestom
podnikania Červeného Kríža 130/29, 029 01 Námestovo, IČO: 41 964 535 (ďalej len „Úpadca“), pričom do funkcie
správcu bola ustanovená JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297,
konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pod zn. S 1486 (ďalej len „SKP“).
V predmetnej konkurznej veci konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu a v zmysle
ustanovenia § - u 167v ods. 1 ZKR, po tom čo správkyňa zistila, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ustanovení § - u 167t ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Úpadcu Marek Priščák, nar. 24.6.1983, trvale Sládkovičova 661/22, 029 01 Námestovo, podnikajúceho pod
obchodným menom Marek Priščák, s miestom podnikania Červeného Kríža 130/29, 029 01 Námestovo, IČO:
41 964 535, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marek Priščák, nar.
24.6.1983, trvale Sládkovičova 661/22, 029 01 Námestovo, podnikajúceho pod obchodným menom Marek
Priščák, s miestom podnikania Červeného Kríža 130/29, 029 01 Námestovo, IČO: 41 964 535, vedený pod sp.zn.
3OdK/291/2018 zrušuje.

JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa

K044159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WHY FIRST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárova 2641, 010 01 žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 826 444
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: WHY FIRST, s.r.o., so sídlom: Kolárova 2641, 010 01 Žilina, IČO: 47 826 444, sp.zn.
správc.spisu: 3K/13/2017/S1448, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som
zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov:
1. TooNet, s.r.o., Seberíniha 1, Bratislava, IČO: 44 962 070, doručené dňa 07.05.2019 ako Prihláška
pohľadávky por. č. 1 zo dňa 25.04.2019, celková prihlásená suma:4.741,60 EUR.
2. STITCH and COMP, s.r.o.,020 53 Lúky 129, IČO: 36 657 948, doručené dňa 25.04.2019 ako Prihláška
pohľadávky por. č. 1 zo dňa 23.04.2019, celková prihlásená suma:53.004,09 EUR
V Žiline dňa 20.05.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca
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K044160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 445, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/82/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/82/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Balážová, nar. 28.02.1978, trvale bytom Svrčinovec 445, 023 12 Svrčinovec,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K044161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Trulik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnik 1204, 013 55 Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/133/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/133/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Alena Balážová Daniel Trulík, nar. 08.04.1986, trvalé bytom Štiavnik 1204, 013 55 Štiavnik, do
01.07.2014 podnikajúceho pod obchodným menom Daniel Trulík s miestom podnikania Štiavnik 1204, 013
55 Štiavnik, IČO: 44 231 202 oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
1OdK/133/2019 S 568 je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, VI.
poschodie, č. d. 601, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 10,00 hod. do 12,00 hod. Termín
nahľadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť písomnou žiadosťou na uvedenej adrese,
telefonicky na tel. č. 041/5623242, alebo e-mailovou správou na adrese: judr.balazova@korex.sk
JUDr. Alena Balážová - správca

K044162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Trulik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnik 1204, 013 55 Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
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Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/133/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/133/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Alena Balážová ako správca dlžníka: Daniel Trulík, nar. 08.04.1986, trvalé bytom Štiavnik 1204, 013 55
Štiavnik, do 01.07.2014 podnikajúceho pod obchodným menom Daniel Trulík s miestom podnikania
Štiavnik 1204, 013 55 Štiavnik, IČO: 44 231 202 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.
1OdK/133/ 2019-21 zo dňa 13.05.2019, 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,
JUDr. Alena Balážová. as the bankruptcy trustee Daniel Trulík, born. 08.04.1986, flat Štiavnik 1204, 013 55
Štiavnik, to 01.07. 2014 doing business under the business name Daniel Trulik, the busines plane Štiavnik
1204, 013 55 Štiavnik, IČO: 44 231 202 our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina,
No. 1OdK/133/2019-21 dated 13. of May 2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR platí:
According to the Act No. 7/2005 ZoKR 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 oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. 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.
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, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.
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4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period 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
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. Alena Balážová, Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, 6.
poschodie, č. d. 601, 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 (§ 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. Alena Balážová, Rosinská cesta
8, 010 08 Žilina, 6. Floor, č. d. 601 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 (§ 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
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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 v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkuz a reštrukturalizácia.aspx www.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 the Slovak language on a preprinted form / the registration form can be
found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The
basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA).

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. 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
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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. Alena Balážová - správca

K044163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žirková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3571/33 3571/33, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/74/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/74/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 2OdK/74/2019,
na majetok dlžníka Viera Žirková, nar. 13.07.1964, bytom Hlboké 3571/33, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica Nábrežie, oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Žilina 21.05.2019
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K044164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facunová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/128/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/128/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ing. Martin Chlapík týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas úradných hodín
od 8.30 hod. do 11.30 hod a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu je potrebné oznámiť aspoň jeden deň vopred. Prípadné zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu alebo e-mailom na adresu:
martin@chlapik.eu, prípadne dohodnúť telefonicky.
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K044165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facunová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/128/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/128/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca oznamuje číslo
pohľadávky veriteľom.

účtu,

na

ktorý

možno

skladať kauciu vo výške 350 Eur v súvislosti s popretím

Peňažný ústav: Tatra banka a. s. číslo účtu IBAN: SK40 1100 0000 0029 2487 1630
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K044166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalman Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. B. Romana 4990/7 4990/7, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/135/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/135/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka : Jaroslav Kalman, nar. 27.5.1969, bytom Š. B. Romana 4990/7,036 01 Martin Záturčie, do 17.9.2013 podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Kalman –DOKAL- s miestom podnikania
Š.B. Romana 4990/7, 036 01 Martin, IČO: 37 762 036, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou,
adresa na doručovanie, Červenej armády 8, 036 01 Martin
možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
v úradných hodinách , ktoré sú každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., po predchádzajúcej písomnej, emailovej alebo telefonickej dohode.
Kontakt: tel./fax 043/4292580, mob. 0907852053, e-mail:
machajdova@centrum.sk

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K044167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 420 / 18, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1981
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/842/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/842/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/842/2018 zo dňa 20.12.2018 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 249/2018 zo dňa 31.12.2018, bol na majetok úpadcu Adam Balog, nar. 16. 03. 1981,
trvale bytom Potočná 420/18, 985 26 Málinec, korešpondenčná adresa: Okružná 4, 974 04 Banská Bystrica,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Adam Balog, s miestom podnikania: Potočná 420/18, 985 26
Málinec, IČO: 43 049 303, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Rimavská Sobota, Čerenčianska 20, 979 01 Rimavská Sobota, vyhlásený
konkurz (ďalej len „úpadca“) a za správcu úpadcu bola ustanovenáspoločnosť LEGAL RECOVERY, k.s., so
sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S 1665 (ďalej len „správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, vyhlásenia dlžníka a vlastných zistení
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Adam Balog, nar. 16. 03. 1981, trvale bytom Potočná
420/18, 985 26 Málinec, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 20.05.2019
_____________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K044168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Ružička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlkovo 1240/9, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1978
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/616/2018 s1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/616/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje doplnenie súpisu o novú súpisovú zložku všeobecnej podstaty.

Pozemky:
Výmera
m²

Druh
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny

895
846

v

k.ú.
Kokava
Rimavicou
Kokava
Rimavicou

Parc.č. Č. LV
nad
nad

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel Hodnota spoluvlastníckeho podielu
v€

3831/1 2471 ½

201,38 €

3831/2 2471 ½

190,35 €

insolva, k.s. správca dlžníka Ondrej Ružička

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K044169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Ružička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlkovo 1240/9, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1978
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/616/2018 s1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/616/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Ondrej Ružička, Vlkovo 1240/9, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: /r.č.: / nar.: 22.04.1978, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom Ondrej Ružička, s miestom podnikania Vlkovo 1240/9, 985 05 Kokava
nad Rimavicou, IČO: 34 795 570 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1
ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľnosť nízkej hodnoty vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Pozemky:
Druh
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

Výmera v m²
895
846

k.ú.
Kokava nad Rimavicou
Kokava nad Rimavicou

Parc.č.
3831/1
3831/2

Č. LV
2471
2471

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
½
½

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

K044170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIS EKOCHEM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 71 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 948 405
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2015
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

327

Obchodný vestník 99/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47
817 003, správca úpadcu FIS EKOCHEM, s.r.o., so sídlom Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 948
405 vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu I. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku úpadcu - odplatné postúpenie peňažnej pohľadávky úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej
podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 182/2017 dňa 25.09.2017 (K028390). Predmetom
tohto verejného ponukového konania je nasledujúca pohľadávka:
Meno
a
Dlžník
Súpisová
Dlžník - ulica, Dlžník
- Dlžník - Dlžník - Dlžník
priezvisko/
dátum
Suma v € Mena Právny dôvod vzniku
hodnota v
číslo
mesto
PSČ
Štát
IČO
názov dlžníka
narodenia
€
Topoľčianska
EUROLIFE,
Rozsudok
stáleho
8
s.r.o.
Bratislava 851 05 SR
186
rozhodcovského
súdu
Devínska
Peter Libič
Bratislava 841 04 SR
35800674 31.05.1957 148,00 € EUR Banská
Bystrica
č. 84,00 €
cesta
11
Miroslav
Bratislava 851 01 SR
11.07.1958 s prísluš.
SR167/2012
zo
dňa
Tupolevova
Javorka
17.07.2012
1008/12

(ďalej len „Pohľadávka“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
príslušnej kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – FIS EKOCHEM – POHĽADÁVKA NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 15 kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný
deň o 15:00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná. Ponuka
musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu príslušnej kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK90 0900 0000 0051 1851 2813, BIC: GIBASKBX,
zábezpeku na úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávky vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej odplaty za
postúpenie Pohľadávky. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách obchodné meno a pri fyzickej osobe podnikateľovi alebo nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s
uvedením „zábezpeka pohľadávky – FIS EKOCHEM“. Zábezpeka musí byť pripísaná na konkurzný účet správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude
pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Správca nezodpovedá záujemcovi (postupníkovi), ak: a) sa postupník nestane namiesto úpadcu veriteľom
Pohľadávky; b) dlžník splnil úpadcovi záväzok skôr, než bude povinný ho splniť záujemcovi (postupníkovi); c)
postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči úpadcovi. Správca neručí
za kvalitu postupovanej Pohľadávky, ani za jej vymožiteľnosť.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo
/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická
osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie Pohľadávky,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote podľa tohto oznámenia so správcom neuzavrie zmluvu
o postúpení Pohľadávky alebo v lehote podľa tohto oznámenia neuhradí zvyšnú časť zálohy na odplatu
za postúpenie Pohľadávky, čím poruší podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
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za postúpenie Pohľadávky, čím poruší podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá bude správcom započítaná so záujemcom
zloženou zábezpekou“ (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné
dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia
požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk
návrh odplaty za postúpenie Pohľadávky v EUR,
doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná odplata
za postúpenie Pohľadávky. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako
nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí zmluvu o postúpení Pohľadávky s víťazom
ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Správca oznámi víťazovi
ponukového konania, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a súčasne ho výzve, aby v lehote 10
kalendárnych dní od doručenia daného oznámenia doplatil správcovi pred uzatvorením zmluvy o postúpení
Pohľadávky v prospech konkurzného účtu zvyšnú časť zálohy na odplatu za postúpenie Pohľadávky a následne v
tejto lehote uzatvoril so správcom zmluvu o postúpení Pohľadávky. Záujemcom uhradená zábezpeka a záloha sa
v danom prípade započíta na úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávky, ktorá je splatná v deň podpisu zmluvy
o postúpení Pohľadávky. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný
orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
LawService Recovery, k.s., správca

K044171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pilár Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 107, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1994
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/451/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/451/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Patrik Pilár, nar. 1. 6. 1994, trvale bytom Holiša 107, 985 57 Holiša, obchodné meno – Patrik Pilár,
s miestom podnikania Holiša 107, 985 57 Holiša, IČO – 47 478 772 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž
223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@rsolution.sk
Recovery Solutions, k.s., správca
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K044172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pilár Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 107, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1994
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/451/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/451/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Patrik Pilár, nar. 1. 6. 1994, trvale bytom Holiša 107, 985 57 Holiša, obchodné meno – Patrik Pilár,
s miestom podnikania Holiša 107, 985 57 Holiša, IČO – 47 478 772 (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK44 0900 0000 0051 5512
1053, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Recovery Solutions, k.s., správca

K044173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pilár Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 107, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1994
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/451/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/451/2019
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“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Patrik Pilár, nar.: 01.06.1994, trvale bytom Holiša 107, 985 57 Holiša, obchodné meno – Patrik Pilár, s miestom
podnikania Holiša 107, 985 57 Holiša, IČO – 47 478 772 (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka
bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 3. 5. 2019, sp. zn. 2OdK/451/2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 90/2019 dňa 13. 5. 2019 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený
Recovery Solutions, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1934
(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 Patrik Pilár, born on 01.06.1994, with permanent address at Holiša 107, 985 57 Holiša,
business name Patrik Pilár, with business residence Holiša 107, 985 57 Holiša, ID No.: 47 478 772 (hereinafter
referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská Bystrica of 3. 5.
2019, ref. No. 2OdK/451/2019 published in the Commercial report No. 90/2019 of 13. 5. 2019 was proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and Recovery Solutions, k.s. with its office at Stráž 223, 960 01 Zvolen, ref. No. of
trustee: S1934 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

331

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
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
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(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 17. mája 2019
Zvolen, on 17. May 2019
Recovery Solutions, k.s., správca dlžníka
Recovery Solutions, k.s., trustee of the bankrupt

K044174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SNP3 s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 060 456
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2R/18/2015 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/18/2015
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Insolvency services, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu: S1856,
správca úpadcu: SNP3 s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 060 456,
zverejňuje oznámenie o výmaze poznámky o spornom zápise svedčiacej Ing. Petrovi Valachovi, nar.:09.02.1963,
trvale bytom Zimná 3, 974 05 Banská Bystrica a Bc. Alene Valachovej, nar.: 17.12.1962, trvale bytom Zimná 3,
974 05 Banská Bystrica vo vzťahu k nasledujúcim súpisovým zložkám majetku zapísaným do súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska
republika, FN: 36924 a, číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 31, ktorá bola zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 75/2019 zo dňa 16.04.2019 (K032207) .
Stavba:
Popis

Štát Obec

Katastrálne územie Číslo LV Parcelné číslo

Polyfunkčná budova SR Banská Bystrica Banská Bystrica

8213

1455/1
1455/3

Spoluvlastnícky
úpadcu
1/1

podiel

Súpisová hodnota
2 081 692,04 €

Byty a Nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v Stavbe a ktorých súpisová hodnota je vyjadrená
v súpisovej hodnote Stavby
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Popis

Štát Obec

Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky
Ulica
územie
LV
číslo
podiel úpadcu

Byt č. 1

SR

Banská
Bystrica
Banská
SR
Bystrica

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Byt č. 2

Nebytový
priestor č. SR
12 - 2
Nebytový
priestor č. SR
12 - 1
Nebytový
priestor č. SR
12 - 3
Nebytový
priestor č. SR
12 - 4
Nebytový
priestor č. SR
12 - 1
Nebytový
priestor č. SR
12 - 2
Nebytový
priestor č. SR
12 - 3

1455/1
1455/3
1455/1
8213
1455/3
8213

Podiel
na
spoločných
častiach
a
Orientačné
spoločných
Súpisné
Číslo
číslo
zariadeniach
a
číslo
poschodia
vchodu
zastavanom
pozemku,
na
ktorom
budova
stojí

Námestie
3
SNP
Námestie
3
SNP

1/1
1/1

Deň vydania: 24.05.2019

1

3 - mezanín 15630/133278

1

3 - mezanín 15100/133278

Banská Banská
Bystrica Bystrica

8213

1455/1
1455/3

1/1

Námestie
3
SNP

1

prízemie

13015/1332278

Banská Banská
Bystrica Bystrica

8213

1455/1
1455/3

1/1

Námestie
3
SNP

1

suterén

12983/133278

Banská Banská
Bystrica Bystrica

8213

1455/1
1455/3

1/1

Námestie
3
SNP

1

1.

18540/133278

Banská Banská
Bystrica Bystrica

8213

1455/1
1455/3

1/1

Námestie
3
SNP

1

2.

18630/133278

Banská Banská
Bystrica Bystrica

8213

1455/1
1455/3

1/1

Námestie
3
SNP

1

prízemie

8720/133278

Banská Banská
Bystrica Bystrica

8213

1455/1
1455/3

1/1

Námestie
3
SNP

1

1.

15010/133278

Banská Banská
Bystrica Bystrica

8213

1455/1
1455/3

1/1

Námestie
3
SNP

1

2.

15650/133278

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

Banská Bystrica

4059

1455/1

1/1

94 211,20 €

Banská Bystrica

4059

1455/3

1/1

58 587,59 €

Banská Bystrica

4059

1455/4

1/1

128 657,17 €

Banská Bystrica

4059

1455/6

1/1

10 893,17 €

Banská Bystrica

4059

1455/7

1/1

95 977,66 €

Pozemky:
Výmera
m2

Druh
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

v

Štát obec

320

SR

199

SR

437

SR

37

SR

326

SR

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

podiel Súpisová
hodnota

Insolvency services, k.s., správca

K044175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Ingrida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 126, 991 05 Nová Ves - Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/179/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/179/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Správca dlžníka Ingrida Oláhová, nar. 16.06.1982, bytom Nová Ves 126, 991 05 Nová Ves - Sklabiná, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č.k. 2OdK/179/2019, že v súlade s § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá
bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to pod poradovým číslom 1 pohľadávka
veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 s celkovou prihlásenou
sumou vo výške 5 744,90 €.
V súlade s § 32 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že kauciu pri
popretí pohľadávky tohto veriteľa je možné zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanke, a.s., pobočka Banská
Bystrica, IBAN: SK18 1100 0000 0026 2013 1297, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky
v zozname.
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude
na vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,- Eur za popretie tejto pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
JUDr. František Vavráč, správca

K044176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Krnáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronsecká cesta 168/38, 976 31 Hronsek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/484/2019 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/484/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci je možné nahliadať v kancelárii
správcu, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 8:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo emailom
na pejchalovad@gmail.com a záujemca bude v súlade s § 21 vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o kancelárskom poriadku
pre správcov v znení neskorších predpisov zapísaný do poradovníka.
V Banskej Bystrici, dňa 22.05.2019
JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K044177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Krnáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronsecká cesta 168/38, 976 31 Hronsek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/484/2019 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/484/2019
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu, oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa
§167l ods. 5 ZKR v spojení s § 32 ods. 3 ZKR, že kauciu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na účet číslo SK23 8360 5207 0042 0218 5742.
V Banskej Bystrici, dňa 22.05.2019
JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K044178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1984
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/923/2018 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/923/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Drahomíra Suchá Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Štiavnica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 08.02.1984 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 4OdK/923/2018 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/923/2018

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

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Drahomíra Suchá, nar. 08.02.1984, trvale bytom Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská
Štiavnica, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4OdK/923/2018 zo dňa 27.09.2018, končí
z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Drahomíra Suchá, nar. 08.02.1984,
trvale bytom Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Štiavnica zrušuje.

V Bratislave, dňa 21.05.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K044179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Dukelských Hrdinov 444 / 33, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/99/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/99/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Konta, správca dlžníka Miroslav Bartoš, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: CETELEM SLOVENSKO, a.s., celková prihlásená suma
pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 1.617,62,- € titulom zmluvy o revolvingovom spotrebiteľskom
úvere zo dňa 02.10.2017, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým č. 4.
JUDr. Richard Konta, správca

K044180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 324, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/494/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/494/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Dezider Kováč, nar. 02. 08. 1970, trvale
bytom Sielnica 324, 962 31 Sielnica; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Dezider Kováč, s miestom
podnikania Sielnica 324, 962 31 Sielnica, IČO: 48 221 163, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica počas
pracovných dní v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K044181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Bartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 192/19, 960 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1955
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/486/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/486/2019
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
Helena Bartová, nar. 11.04.1955, trvale bytom SNP 192/19, 960 02 Vígľaš, Slovenská republika; pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Helena Bartová - LUNA, s miestom podnikania SNP 20, 960 02 Vígľaš,
Slovenská republika, IČO: 37 061 941 oznamujeme, že bol na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, spis. zn. 4OdK/486/2019 zo dňa 14.05.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 96/2019 zo
dňa 21.05.2019 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 Helena Bartová, born 11.04.1955, res. SNP 192/19, 960 02 Vígľaš, Slovak Republic; former
business name Helena Bartová - LUNA, place of business SNP 20, 960 02 Vígľaš, Slovak Republic, registration
number: 37 061 941 our duty is to inform you, that District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/486/2019 on the
14.05.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 96/2019 from 21.05.2019 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).
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).

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

In Banská Bystrica, 21.05.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., trustee

K044182
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č.k. 5OdK/243/2019, že v súlade s § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to pod poradovým
číslom 1 pohľadávka veriteľa DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
35 942 436 s celkovou prihlásenou sumou vo výške 1 429,76 €.
V súlade s § 32 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že kauciu pri
popretí pohľadávky tohto veriteľa je možné zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanke, a.s., pobočka Banská
Bystrica, IBAN: SK14 1100 0000 0026 2448 0849, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky
v zozname.
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude
na vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,- Eur za popretie tejto pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K044183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 324, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/494/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/494/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Dezider Kováč, nar. 02. 08. 1970, trvale
bytom Sielnica 324, 962 31 Sielnica; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Dezider Kováč, s
miestom podnikania Sielnica 324, 962 31 Sielnica, IČO: 48 221 163, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32
ods. 7 a ods. 19 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
4OdK/494/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K044184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malach Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1356/45, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/482/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/482/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Peter Malach, nar. 18.05.1981, bytom Štúrova 1356/45, 962 12 Detva
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: f.vavrac@gmail.com.
JUDr. František Vavráč, správca

K044185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malach Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1356/45, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/482/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/482/2019
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. František Vavráč, správca dlžníka Peter Malach, nar. 18.05.1981, bytom Štúrova 1356/45, 962 12 Detva,
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/482/2019, že kauciu pri popretí pohľadávky iných veriteľov
je možné zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanka, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK18 1100 0000
0026 2013 1297, 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: f.vavrac@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive do uplynutia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. František Vavráč, správca

K044186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Cína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 1892/8, 977 01 Brezno - Predné Halny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/196/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/196/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu:
Ladislav Cína, nar. 10.04.1974, bytom Lesná 1892/8, 977 01 Brezno – Predné Halny, obchodné meno – Ladislav
Cína, s miestom podnikania Lesná 1892/8, 977 01 Brezno – Predné Halny, IČO – 43 674 950 týmto v zmysle
ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej
veci úpadcu.
Predmetom speňažovania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1., ktorý bol zverejnený dňa 03.05.2019 v Obchodnom vestníku č. 85/2019.
Ide o nasledovný majetok :
Por.č. Popis veci

1.

Súpisová
Deň
hodnota v
zapísania
Eur

Stav opotrebovanosti

Podľa vyjadrenia dlžníka je motorové vozidlo
HNUTEĽNÁ VEC – Osobné motorové jazdné, avšak je potrebné vymeniť guľové
vozidlo, ŠKODA FELICIA EFF 613/-/-, čapy na predných kolesách, zospodu je
150,00
VIN: TMBEFF613X7077901, farba hrdzavé, prehrieva sa motor pri dlhšej jazde,
červená, rok výroby 1998
nefunguje zadný stierač, treba vymeniť
brzdové hadičky a manžety.

02.04.2019

Dôvod
zapísania

Poznámka

vlastníctvo
úpadcu

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0902 052 432 alebo e-mailom na adrese:
ak.fabriciusova@gmail.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZNÉ KONANIE sp. zn. : 2OdK/196/2019 – Ladislav Cína – NEOTVÁRAŤ !“ na adresu správcu: JUDr.
Lucia Fabriciusová, so sídlom J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína
plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí desiaty deň o 15:30
hod.. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude
považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
Predloženie ponuky:
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Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK20 1100 0000 0029 4904 5263, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
Podmienky akceptácie ponuky:
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk
v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu
bezodkladne potom, ako žiadna oprávnená osoba dlžníka nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák. č. 7/2005 Z.z.. V prípade, ak bude
záujemca vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou
o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa vyhodnotenia ponuky.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K044187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Bartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 192/19, 960 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1955
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/486/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/486/2019
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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 Helena Bartová, nar. 11.04.1955, trvale bytom SNP
192/19, 960 02 Vígľaš; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Helena Bartová - LUNA, s miestom
podnikania SNP 20, 960 02 Vígľaš, IČO: 37 061 941 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.
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 21.05.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K044188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súhradná 149/5, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1956
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/482/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/482/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/482/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Emil Bučko, nar. 30. 06. 1956, trvale bytom Súhradná 149/5, 962 33
Budča, 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 pracovných dňoch v 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 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s.,
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K044189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súhradná 149/5, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1956
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/482/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/482/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Emil Bučko, nar. 30. 06. 1956, trvale bytom Súhradná 149/5, 962 33
Budča, č. k. 4OdK/482/2019 v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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.:
4OdK/482/2019 – 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
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K044190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súhradná 149/5, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1956
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/482/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/482/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/482/2019
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 zo dňa 20.mája 2015, ako správca dlžníka Emil Bučko, nar. 30. 06.
1956, trvale bytom Súhradná 149/5, 962 33 Budča (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/482/2019, zo dňa 14.05.2019 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 Emil Bučko, date of birth 30.06.1956, permanent address at: Súhradná 149/5, 962 33 Budča
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 4OdK/482/2019 dated on 14th of May 2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa
21.05.2019. Dňom 22.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 96/2019 on
21st of May 2019. Bankruptcy was declared on 22nd of May 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
Advisors k.s.
Kukučínova 3379/18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 23.05.2019.
The date 23rd of May 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
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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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.
Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, komplementár, správca konkurznej podstaty
Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, trustee
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K044191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 11, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/114/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/114/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.01.2019, pod č. k. 5OdK/114/2019
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Marek Bartoš, nar. 04. 12. 1980, trvale
bytom Ipeľská 11, 991 22Bušince, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Marek Bartoš, s miestom
podnikania: Boženy Němcovej962/26, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44 886 802 (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Marek Bartoš, nar. 04. 12. 1980, trvale bytom
Ipeľská 11, 991 22Bušince, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Marek Bartoš, s miestom
podnikania: Boženy Němcovej962/26, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44 886 802, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Lučenci, dňa 21.05.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K044192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boďa Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 187/18, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/503/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/503/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/503/2019 zo dňa 15.05.2019 bol vyhlásený konkurz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka: Martin Boďa, nar. 28.08.1973, trvale bytom Ulica železničná 187/18, 984 01 Lučenec, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Martin Boďa – M + B, s miestom podnikania Šurice 169, 980 33 Šurice 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/503/2019 - 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 21.05.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K044193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gero
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 5230/39, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/535/2018 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/535/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/535/2018 zo dňa 14.06.2018, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 120/2018 zo dňa 22.06.2018 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Marek Gerö,
nar. 19.01.1983, bytom Mlynská 5230/39, 974 09 Banská Bystrica; obchodné meno Marek Gerö – OSP-BB,
s miestom podnikania Mlynská 5230/39, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 45 901 791 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka Marek Gerö, nar. 19.01.1983, bytom Mlynská 5230/39, 974 09 Banská Bystrica;
obchodné meno Marek Gerö – OSP-BB, s miestom podnikania Mlynská 5230/39, 974 09 Banská Bystrica, IČO:
45 901 791, bol ustanovený za správcu dlžníka JUDr. Mário Keleti so sídlom kancelárie: Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa. Účinky ustanovenia správcu nastali 23.06.2018.
Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty dlžníka vyššie uvedeným uznesením začal správca
vykonávať svoju funkciu.
Podľa podkladov predložených úpadcom a to úplného zoznamu majetku, vyjadrení a súčinnosti poskytnutej
úpadcom ako aj tretími osobami, ako aj podľa prihlásených pohľadávok vyhotovil správca súpis majetku.
Do súpisu majetku úpadcu bol spísaný majetok:
1/ automobil PEUGEOT 3008, VIN: VF30U9HZHAS076509, rok výroby 2010, súpisová hodnota 7.000,- Eur,
2/ automobil Nissan Terrano, VIN: VSKTWUR20U0505070, rok výroby 2002, súpisová hodnota 3.000,- Eur,
3/ súbor hnuteľných vecí: digitálny nivelačný prístroj Leica sprinter 100M s
hodnota 300,- Eur,

príslušenstvom, 1 ks, súpisová
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nivelačný prístroj 25m, 1 ks, súpisová hodnota 300,- Eur,
ručná fréza einhel, 1 ks, súpisová hodnota 10,- Eur,
vibračná brúska žehličková malá CMI, 1 ks, súpisová hodnota, 10,- Eur,
elektrická píla ´´žralok´´ Parkside, 1 ks, súpisová hodnota, 10,- Eur.
4/ depozit okresného súdu – preddavok v celkovej sume: 500,- €.
Súpis konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 228/2018 dňa 27.11.2018 a
súpisu v Obchodnom vestníku číslo 53/2019 zo dňa 15.03.2019.

doplnenie

V Obchodnom vestníku č. 14/2019 dňa 21.01.2019 bolo zverejnené prvé kolo verejného ponukového konania
na odpredaj automobilov, pričom ako cena bola určená súpisová hodnota.
Na uvedené prvé kolo verejného ponukového konania, bola do kancelárie správcu doručená jedna ponuka, ktorá
bola vyhodnotená ako neúspešná, nakoľko ponuka neobsahovala potrebné náležitosti a ponúkaná cena
nedosahovala súpisovú hodnotu. Ponukové kolo bolo vyhodnotené ako neúspešné.
V Obchodnom vestníku č. 31/2019 dňa 13.02.2019 bolo zverejnené druhé kolo verejného ponukového konania
na odpredaj automobilov, pričom ako cena bolo určené 50 % súpisovej hodnoty.
Na uvedené druhé kolo verejného ponukového konania, boli do kancelárie správcu doručené dve ponuky, pričom
víťaznou sa stala ponuka spoločnosti SLOVAK FINANCE s.r.o. s vyššou ponúkanou cenou. Ponukové kolo bolo
vyhodnotené ako úspešné. Automobil Peugeot 3008 bol odpredaný za hodnotu 3.580,- Eur a automobil Nissan
Terrano bol odpredaný za hodnotu 1.500,- Eur.
V Obchodnom vestníku č. 37/2019 dňa 21.02.2019 bolo zverejnené prvé kolo verejného ponukového konania
na odpredaj súboru hnuteľných vecí, pričom ako cena bola určená súpisová hodnota.
Na uvedené prvé kolo verejného ponukového konania, nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka
a ponukové kolo bolo vyhodnotené ako neúspešné.
V Obchodnom vestníku č. 53/2019 dňa 15.03.2019 bolo zverejnené druhé kolo verejného ponukového konania
na odpredaj súboru hnuteľných vecí, pričom ako cena bolo určené 50 % súpisovej hodnoty.
Na uvedené druhé kolo verejného ponukového konania, nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka
a ponukové kolo bolo vyhodnotené ako neúspešné.
V Obchodnom vestníku č. 72/2019 dňa 11.04.2019 bolo zverejnené tretie kolo verejného ponukového konania
na odpredaj súboru hnuteľných vecí, pričom cena nebolo určená.
Na uvedené tretie kolo verejného ponukového konania, bola do kancelárie správcu doručená jedna ponuka a to
ponuka Romana Petróczyho – PETREX, ponúkaná suma 100,- Eur. Ponukové kolo bolo vyhodnotené ako
úspešné.
Predmetom rozvrhu je tak príjem v

celkovej výške 5.680,- €.

I. Príjmy všeobecnej podstaty a
II. Všeobecná časť

pohľadávky proti podstate

II.1 Príjmy všeobecnej podstaty
1. Príjmy z

predaja majetku:

automobil Peugeot 3008 ............................. spolu príjem 3.580,- Eur,
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automobil Nissan Terranno ............................. spolu príjem 1.500,- Eur,
súbor hnuteľných vecí ............................. spolu príjem 100,- Eur.
2. Preddavok na odmenu správcu ................... 500,- €.
II.2 Pohľadávky proti podstate
Pohľadávkami proti podstate sú pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou
a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcu a ďalšie pohľadávky o ktorých to
ustanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.
S

poukazom na uvedené správca predkladá nasledovný prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate:
DPH 20 % z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

položiek 1,2,4,5 a 7 .......................... 319,42 €

Paušálna odmena za vedenie kancelárie .......................... 360,- €
Bankové poplatky ........................... 2,20 €
Náklady na overenie .......................... 4,- €
Poštovné .......................... 17,20 €
Súdny poplatok za vedenie konania .......................... 11,- €
Odmena správcu za speňaženie majetku .......................... 715,90 €
Paušálna odmena správcu .......................... 500,- €

Odmena za speňaženie majetku zo sumy 1.500. - € bola vypočítaná podľa § 20 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
a predstavuje sumu 213,60 Eur odmena za speňaženie zo sumy 3580- € bola vypočítaná podľa § 20 uvedenej
vyhlášky a predstavuje sumu 502,30 Eur.
Celková suma výdavkov je 1929,72 Eur
Rozvrh
Do konkurzu na majetok úpadcu si prihlásil svoju pohľadávku nasledovný nezabezpečený veriteľ:
Sociálna poisťovňa so sídlom v

Bratislave – prihlásená pohľadávka vo výške 5.119,85 Eur

PLASTIK spol. s r.o. – prihlásená pohľadávka vo výške 8.624,21 Eur
Ing. Ján Konôpka KOPAS- THERM – prihlásená pohľadávka vo výške 926,95 Eur
Ing. Ján Konôpka KOPAS – THERM – prihlásená pohľadávka vo výške 1.206,33 Eur
PATRIOT GROUP, s.r.o. – prihlásená pohľadávka vo výške 1.287,99 Eur
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – prihlásená pohľadávka vo výške 3.454,42 Eur
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica – prihlásená pohľadávka vo výške 5.642,31 Eur
TREETHERM SK - prihlásená pohľadávka vo výške 3.318,01 Eur
TREETHERM SK - prihlásená pohľadávka vo výške 2.806,24 Eur
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. prihlásená pohľadávka vo výške 247,24 Eur
Výťažok určený k

rozvrhu po odpočítaní nákladov konkurzu: 3750,28 Eur

Veriteľ Výška pohľadávky Pomer v % Suma uspokojenia
Sociálna poisťovňa so
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Bratislave 5.119,85 Eur 15,69 % 588,42 Eur

PLASTIK spol. s r.o. 8.624,21 Eur 26,43 % 991,20 Eur
Ing. Ján Konôpka KOPAS –
THERM 926,95 Eur 2,84 % 106,50 Eur
Ing. Ján Konôpka KOPAS –
THERM 1.206,33 Eur 3,69 % 138,40 Eur
PATRIOT GROUP, s.r.o. 1.287,99 Eur 3,95 % 148,14 Eur
Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. 3.454,42 Eur 10,59 % 397,15 Eur
Slovenská republika –
Daňový úrad Banská Bystrica 5.642,31 Eur 17,29 % 648,42 Eur
TREETHERM SK 3.318,01 Eur 10,17 % 381,40 Eur
TREETHERM SK 2.806,24 Eur 8,60 % 322,52 Eur
Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. 247,24 Eur 0,75 % 28,13 Eur
JUDr. Mário Keleti, správca

K044194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Domby Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 326 / 14, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/150/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/150/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavel Domby, nar. 09. 12. 1954, trvale
bytom Železničná 326/14, 991 22 Bušince, obchodné meno – Pavel Domby, s miestom podnikania
Železničná 326/14, 991 22 Bušince, IČO - 43348980, týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
končí.
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Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K044195
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

1.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 6005/2 Výmera: 1606 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Spišské Vlachy
Katastrálne územie: Spišské Vlachy Číslo listu vlastníctva: 3830 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 80,- EUR Dátum zapísania: 21.05.2019

2.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 6005/3 Výmera: 566 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Spišské Vlachy
Katastrálne územie: Spišské Vlachy Číslo listu vlastníctva: 3830 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 30,- EUR Dátum zapísania: 21.05.2019

3.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: záhrada
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Parcelné číslo: 3488/1 Výmera: 517 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Spišské Vlachy
Katastrálne územie: Spišské Vlachy Číslo listu vlastníctva: 1188 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 40/245
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 21.05.2019

4.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: záhrada
Parcelné číslo: 3488/2 Výmera: 517 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Spišské Vlachy
Katastrálne územie: Spišské Vlachy Číslo listu vlastníctva: 1188 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 40/245
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 21.05.2019

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K044196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Savič Saša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 5712 / 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/163/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/163/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Saša Savič, nar. 05. 02. 1984, trvale
bytom Pršianska terasa, Medená 5712/1, 974 01 Banská Bystrica, týmto oznamuje, že konkurzná podstata
dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca
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K044197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavla Drnjaová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
HontianskeTesáre 163, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/495/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/495/2019
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: Pavla Drnjaová, nar. 22. 10. 1976, trvale bytom Hontianske Tesáre 163, 962 68 Hontianske Tesáre;
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Pavla Drnjaová, s miestom podnikania Hontianske Tesáre
163, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 44 598 459, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu č. k. 4OdK/495/2019 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 21.05.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K044198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavla Drnjaová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
HontianskeTesáre 163, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/495/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/495/2019
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: Pavla Drnjaová,
nar. 22. 10. 1976, trvale bytom Hontianske Tesáre 163, 962 68 Hontianske Tesáre; pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom Pavla Drnjaová, s miestom podnikania Hontianske Tesáre 163, 962 68 Hontianske
Tesáre, IČO: 44 598 459 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: 6119280827.
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
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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 21.05.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K044199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavla Drnjaová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
HontianskeTesáre 163, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/495/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/495/2019
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 Pavla Drnjaová, nar. 22.
10. 1976, trvale bytom Hontianske Tesáre 163, 962 68 Hontianske Tesáre; pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Pavla Drnjaová, s miestom podnikania Hontianske Tesáre 163, 962 68 Hontianske
Tesáre, IČO: 44 598 459 (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 15.05.2019, sp. zn. 4OdK/495/2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 96/2019 zo dňa 21.05.2019 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 Pavla Drnjaová, nar. 22. 10. 1976, trvale bytom Hontianske Tesáre 163, 962 68 Hontianske Tesáre;
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Pavla Drnjaová, s miestom podnikania Hontianske Tesáre
163, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 44 598 459, our duty is to inform you, that the District Court in Banská
Bystrica zo dňa 15.05.2019, sp. zn. 4OdK/495/2019, and promulgated in the Commercial bulletin No. 96/2019
from 21.05.2019 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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

358

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

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).
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
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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 21.05.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K044200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Fizer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huta 646/23, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/487/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/487/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn. 5OdK/487/2019 zo dňa 15.05.2019 (zverejnenie v OV
96/2019 dňa 21.05.2019) bol na majetok dlžníka Zdenko Fizer, nar. 10.02.1983, bytom Huta 646/23, 985 05
Kokava nad Rimavicou vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Lucia
Fabriciusová, so sídlom kancelárie J.A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
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Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných
dňoch v čase od 08.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: ak.fabriciusova@gmail.com alebo telefonicky na tel.č. : 0902
052 432.

K044201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Fizer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huta 646/23, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/487/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/487/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Zdenko Fizer, nar. 10.02.1983, bytom Huta 646/23, 985 05 Kokava nad Rimavicou, 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, a to na účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú. IBAN: SK20 1100 0000 0029 4904 5263,
SWIFT: TATRSKBX, s doplňujúcou poznámkou: Zdenko Fizer, kaucia popretie pohľadávky 5OdK/487/2019.

K044202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kótai Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošikova 249 / 0, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/526/2018 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/526/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Karol Kótai, nar. 16.6.1991, trvale bytom Jánošíkova 249, 980 55 Klenovec týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal 21.5.2019 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej prihlásenej sume
pohľadávky 110,- €.

JUDr. Ivan Kotleba, správca
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K044203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 283 / 4, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/347/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/347/2019
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

K044204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/474/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/474/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Tibor Kováč, nar. 08.04.1964, trvale bytom
Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5,
974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od
13.00 do 15.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca
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K044205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/474/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/474/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Tibor Kováč, nar. 08.04.1964, trvale bytom Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica
(ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2OdK/474/2019, zo
dňa 09.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
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According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner Tibor Kováč, d.o.b.: 8th April 1964, residing
Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/474/2019 dated 10th May 2019 bankruptcy was
declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 93/2019 dňa
16.05.2019. Dňom 17.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 93/2019 on 16th May
2019. Bankruptcy was declared on 17th May 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. (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V Banskej Bystrici, dňa 21.05.2019
In Banskej Bystrici, on 21st May 2019

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

K044206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
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Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/474/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/474/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Tibor Kováč, nar. 08.04.1964, trvale bytom
Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
ústave Fio banka a.s., IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť
priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Banskej Bystrici, dňa 21.05.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K044207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Paulovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatá 597/5, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1971
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/118/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/118/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Eva
Paulovičová, nar. 01. 03. 1971, trvale bytom Zlatá 597/5, 967 01 Kremnica, korešpondenčná adresa:
Továrenská 651/2, 967 01 Kremnica (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn. 5OdK/118/2019 sa končí z dôvodu, že sa do 90 dní
od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici dňa 21.05.2019
KP recovery, k.s.,
Správca
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K044208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fáber Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 6, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/240/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/240/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Mgr. Robert Antal
správca

K044209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Mojžiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 812, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1981
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/256/2019 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/256/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Roman Mojžiš Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Francisciho 812, 980 61 Tisovec IČO/ Dátum narodenia dlžníka: nar. 28.03.1981, IČO: 41 308 743 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 4OdK/256/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/256/2019

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, doručenej správcovi dňa 15.05.2019, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 06.05.2019, ktorá
uplynula dňa 0.12.2018, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1.

veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Pohľadávka č. 1 vo výške 3.911,44 EUR, z toho istina vo výške 3.911,44 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené poistné za obdobie 01/2013 - 02/2019 doložené platobným
kalendárom platiteľa poistného
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 2 vo výške 140,00 EUR, z toho náklady z uplatnenia vo výške 140,00 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené poplatky za vydanie výkazov nedoplatkov v počte 14 ks x 10,- EUR
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave dňa 21.05.2019

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K044210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Baran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 974 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/88/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/88/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 05.02.2019, č. k.: 5OdK/88/2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 29/2019 zo dňa 11.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Róbert Baran,
nar. 03.11.1988, bytom Hronská 429/22, 976 46 Valaská, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Baran,
s miestom podnikania Hronská 429/22, 976 46 Valaská, IČO: 43 459 692 (ďalej len "úpadca"), do funkcie
správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Ivan Dlhopolec, správca so sídlom správcovskej kancelárie Nám. SNP 27,
960 01 Zvolen, značka správcu S1475 (ďalej len "správca") a zároveň súd rozhodol o oddĺžení úpadcu.
Týmto oznamujem, že správca v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 13.05.2019 predložil súdu
podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k
speňaženiu majetku partiaceho do konkurznej podstaty úpadcu a zároveň v Obchodnom vestníku č. 71/2019 zo
dňa 10.04.2019 zverejnil súpis všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

370

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR
oznamujem týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K044211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátka 56, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/484/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/484/2019
Druh podania:
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 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka : Vojtech Lakatoš, nar.
13.06.1964, trvale bytom : Bátka 56, 980 21 Bátka, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica,
sp. zn. 5OdK/484/2019 zo dňa 15.05.2019, 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 : Vojtech Lakatoš, datte of birth 13h of jun 1964, adresse : Bátka 56, 980 21 Bátka, duty is to
inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/484/2019 dated on 15th of
may 2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa
21.05.2019.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 96/2019 on
21th of may 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. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, 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. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 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. 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 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 necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

372

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

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,
isobliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
JUDr. Viera Cibulová, správca
JUDr. Viera Cibulová, trustee
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K044212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátka 56, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/484/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/484/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci konkurzu, vyhláseného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/484/2019,
uverejneným v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa 21.05.2019, na majetok dlžníka: Vojtech Lakatoš, nar.
13.06.1964, trvale bytom Bátka 56, 980 21 Bátka, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Nám. SNP70/36, Zvolen, II. poschodie, v pracovných dňoch, v čase od 8,00 hod so 14,00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť telefonicky, na tel. č. 0910 906531.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K044213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 822/2, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/401/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/401/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Ján Berko, nar. 13. 06. 1991, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 822/2, 990 01 Veľký
Krtíš, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.04.2019, sp.zn.:
5OdK/401/2018 vyhlásený konkurz, oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu JUDr. Richard Konta, so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v
pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť
emailom na: spravca@konta.sk.

JUDr, Richard Konta, správca

K044214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 822, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/401/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/401/2019
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Konta, správca dlžníka Ján Berko, nar. 13. 06. 1991, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 822/2,
990 01 Veľký Krtíš, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo Tatra banke, a.s., IBAN: SK60 1100 0000 0029 4501 8655.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 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
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Richard Konta, správca

K044215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 822/2, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/401/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/401/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Ján Berko, nar. 13. 06. 1991, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 822/2, 990 01 Veľký Krtíš, SR oznamujem, že
bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.: 5OdK/401/2019 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 82/2019 z 29.04.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca
JUDr. Richard Konta.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Ján Berko, birth. 13. 06. 1991, P. O. Hviezdoslava 822/2, 990 01 Veľký Krtíš, Slovakia, our duty is to inform
you, that District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/401/2019, promulgated in the Commercial bulletin No. 82/2019
dated 29.04.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Richard Konta as
the legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). 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). 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).

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
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

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

The application 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). 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). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 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 onl by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 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).

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

377

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Richard Konta, správca / trustee

K044216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majer 911/4, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1965
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/488/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/488/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Helena Oláhová, nar. 04. 04. 1965, trvale
bytom Majer 911/4, 980 55 Klenovec, týmto oznamujeme, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
úpadcu vedeného pod sp.zn. 4OdK/488/2019 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

K044217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majer 911/4, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1965
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/488/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/488/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Helena Oláhová, nar.
nar. 04. 04. 1965, trvale bytom Majer 911/4, 980 55 Klenovec, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 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

K044218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majer 911/4, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1965
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/488/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/488/2019
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: eHelena Oláhová, nar. 04. 04. 1965, trvale bytom Majer 911/4, 980 55 Klenovec, (ďalej len „Dlžník“),
Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/488/2019 zo dňa 14.05.2019
(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: eHelena Oláhová, nar. 04. 04. 1965, trvale bytom Majer 911/4, 980 55 Klenovec,
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc.
no: 4OdK/488/2019 dated as of May 14, 2019 the bankruptcy procedure was declared on the 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.
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Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 22.05.2019.
The bankruptcy proceedings came into effect on 22th May 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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.

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

380

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Thispublicationrefers
to
creditors,
whoseplaceofresidence
othermemberstatesoftheEuropeanUnionthan in the Slovak Republic.

Deň vydania: 24.05.2019

or

registeredseatis

in

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

K044219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkeníková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 543/11, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/291/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/291/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom kancelárie na adrese ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Helena Súkeníková, nar. 29. 07. 1972, trvale bytom SNP 543/11,
050 01 Revúca, prechodne bytom Muráň 31, 049 01 Muráň, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v
Banskej Bystrici, spis. zn.: 5OdK/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: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK86 5600 0000 0039
7768 2002
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.
(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.
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JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
správca

K044220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkeníková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 543/11, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/291/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/291/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Helena Súkeníková, nar. 29.
07. 1972, trvale bytom SNP 543/11, 050 01 Revúca, prechodne bytom Muráň 31, 049 01 Muráň, 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.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K044221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkeníková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 543/11, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/291/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/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: Helena Súkeníková,
nar. 29. 07. 1972, trvale bytom SNP 543/11, 050 01 Revúca, prechodne bytom Muráň 31, 049 01 Muráň (ďalej
len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/291/2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č.95/2019 dňa 20.05.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.
Gabriela Muránska Matušková, 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
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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
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 Helena Súkeníková, born 29. 07. 1972, SNP 543/11, 050 01 Revúca, temporary residence Muráň
31, 049 01 Muráň (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No. 5OdK/291/2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal number 95/2019 on
20.05.2019. 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: JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom
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
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sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the
Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca (trustee)

K044222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 9. mája 50, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
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Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/154/2019 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/154/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Milan Gašparík, nar. 11. 04. 1985, trvale bytom Ul. 9. mája 50, 977 03 Brezno týmto v zmysle § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka Milan
Gašparík, nar. 11. 04. 1985, trvale bytom Ul. 9. mája 50, 977 03 Brezno, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alena Gregorová, správca v.r.

K044223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Vlkanová 0, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/493/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/493/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Alena Balážová, nar. 07. 11. 1962, trvale bytom Obec Vlkanová, 976 31
Vlkanová, adresa na doručovanie Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica, oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica,
v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00 do 13,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0902 820 400, na e-mail: spravca.gregor@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.

K044224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Vlkanová 0, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/493/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/493/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Alena Balážová, nar. 07. 11. 1962, trvale bytom Obec Vlkanová, 976 31
Vlkanová, adresa na doručovanie Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
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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 možno skladať kauciu pre
popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK60 8360 5207 0042 0341 7461, variabilný symbol: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou poznámkou: Alena Balážová, kaucia popretia
pohľadávky 4OdK/493/2019.

K044225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Helena Stanová,obch. meno Helena Paulíková
ADVERTMEDIA, s miestom podnikania: E. P.
Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen, IČO:
46188878
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Zvolen -, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/132/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/132/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Helena Stanová, nar. 17.01.1982, trvale bytom Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, korešpondenčná
adresa: I. Lihoveckého 2021/16, 960 01 Zvolen, podnikajúca pod obchodným menom Helena Paulíková
ADVERTMEDIA, s miestom podnikania: E. P. Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen, IČO: 46 188 878, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 5OdK/132/2019, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška
pohľadávky veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008,
ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 30,85 € a pod č. 2 v celkovej výške
125,04 €.

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.

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

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K044226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 429/48, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/448/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/448/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

4/
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

K044227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Tulipán - Reštaurácia Madonna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Donátom 2 / 1375, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 357 966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
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Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/61/2013 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/61/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej
podstaty
Správca úpadcu týmto podľa § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie:
Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v
akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh
správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
JUDr.Radka Longauerová, správca

K044228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kótaiová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 113, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1970
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/344/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/344/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, správca
úpadcu Monika, Kótaiová, nar. 03.10.1970, trvale bytom Rimavské Brezovo 113, 980 54 Rimavské Brezovo,
korešpondečná adresa: Jánošíkova 249, 980 55 Klenovec, (ďalej len „Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na
Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.: 5OdK/344/2019, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v Tatra banke, a.s., č. ú.: 2920911244/1100, IBAN: SK87 1100 0000 0029 2091 1244 , BIC: TATRSKBX.
Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 21.05.2019
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K044229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 1508/20, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1971
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/138/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/138/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Marcela Gašparová, nar. 26. 12. 1971, trvale bytom Sokolská 1508/20,
960 01 Zvolen, korešpondenčná adresa: Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen, týmto oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 21.05.2019 doručená do kancelárie správcu
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 s por. č. 1, v celkových výškach 74,61 Eur; 173,15 Eur;
406,30 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Banskej Bystrici dňa 21.05.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K044230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sliva Ludvik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyhne 73, 966 02 Vyhne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/186/2019 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/186/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
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1. pozemok - parc. C-KN č. 694 Trvalý trávnatý porast, o výmere 1 730 m2, evidované na LV č. 1470, kat.úz.
Banky, obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, spoluvl. podiel: 1/1, súpisová hodnota : 865,00 eur

K044231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Paločaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/173/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/173/2019
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 : JUDr. Zuzana
Dobrovanov Šimová, správkyňa dlžníka- Michal Paločaj, nar. 22.05.1992, bytom Mesto Banská Bystrica ,počas
svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa
18.02.2019 , ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom
majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností, následne ako
správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1
ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Michal
Paločaj, nar. 22.05.1992, bytom Mesto Banská Bystrica , končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka : Michal Paločaj, nar. 22.05.1992, bytom Mesto
Banská Bystrica, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
Dňa 21.05.2019

K044232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácz Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná Ulica 167/32, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/491/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/491/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radka Longauerová, 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 09.00 do 11.00 hod, od 12.00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom: longauerova.radka@gmail.com alebo telefonicky na tel.
č. 048/414 71 46, mobil: 0905 183 176.

JUDr. Radka Longauerová
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správca

K044233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácz Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná Ulica 167/32, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/491/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/491/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1424608006/1111, IBAN: SK63 1111 0000 0014 2460 8006.
Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Radka Longauerová
správca

K044234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácz Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná Ulica 167/32, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/491/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/491/2019
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 Igor Rácz,
nar.: 30.07.1970, trvale bytom Hlavná ulica 167/32, 985 31 Rapovce, obchodné meno Igor Rácz, IČO: 47 407
735, miesto podnikania: Hlavná ulica 167/32, 985 31 Rapovce („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok
dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/491/2019 zo dňa 14.05.2019, uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 96/2019 zo dňa 21.05.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená
JUDr. Radka Longauerová, so sídlom
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na 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. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Igor Rácz, born 30.07.1970, residence Hlavná ulica 167/32,
985 31 Rapovce, business name: Igor Rácz, identification number 47 407 735, seat Hlavná ulica 167/32,
985 31 Rapovce (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. 4OdK/491/2019 dated 14.05.2019, published in
Commercial Bulletin no. 96/2019 dated 21.05.2019 bankruptcy was declared and JUDr. Radka
Longauerová, 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 Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator on address Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Radka Longauerová
správca

K044235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škvarka Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močiar 18, 969 01 Močiar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1977
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/281/2018 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/281/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Vladimír Škvarka Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Močiar 18, 969 01 Banská Štiavnica, prechodne bytom: Do Doliny 31/20, 966 11 Trnavá Hora IČO/ Dátum
narodenia dlžníka: 28. 09. 1977 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management
Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
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Sp. zn. správcu: 2OdK/281/2018 S 1433
k sp. zn.: 2OdK/281/2018

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

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Vladimír Škvarka, nar. 28. 09. 1977, trvale bytom Močiar 18, 969 01 Banská Štiavnica,
prechodne bytom: Do Doliny 31/20, 966 11 Trnavá Hora, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.
2OdK/281/2018-12 zo dňa 12.04.2018, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Vladimír Škvarka, nar. 28. 09. 1977,
trvale bytom Močiar 18, 969 01 Banská Štiavnica, prechodne bytom: Do Doliny 31/20, 966 11 Trnavá Hora
zrušuje.

V Bratislave, dňa 21.05.2019

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K044236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančíková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Breziny 186, 962 61 Breziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/66/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/66/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Správca oznamuje, podľa ust. § 167I ods. 3 ZKR, doručenie prihlášok pohľadávok konkurzného veriteľa po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:

·

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO:
35 937 874, Slovenská republika, prihlásil dňa 20.05.2019 pohľadávky v celkovej sume 163,02 EUR,
pohľadávky veriteľa zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 21.05.2019.

Mgr. Robert Antal
správca

K044237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ForDom s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pstruša 824, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 648 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 21.05.2019 o 10,00 hod. v priestoroch Hotela
Plus na Bulharskej ul. č. 72 v Bratislave zvolaného správcom JUDr. Martinom Vinarčíkom, so sídlom kancelárie
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok
úpadcu ForDom s.r.o. so sídlom Pstruša 824, 962 12 Detva, IČO: 36 648 001, č.k. 4R 1/2018, ako ustanoveným
správcom úpadcu na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 7.2.2019, zverejneného dňa
11.2.2019 v OV č. 29/2019.
Program
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

K bodu č. 1 programu

Správca JUDr. Martin Vinarčík privítal prítomných členov veriteľského výboru a skonštatoval, že prvé zasadnutie
veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko sú na ňom prítomní 2 členovia veriteľského výboru a jeden
z členov hlasoval písomne, pričom svoje hlasovanie zaslal správcovi dňa 21.05.2019, na základe ustanovení ZKR
správca skonštatoval, že za prítomných členov veriteľského výboru sa považujú v zmysle ustanovení ZKR 3 z 5
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členov veriteľského výboru. Za členov veriteľského výboru boli na 1. schôdzi veriteľov zvolení:

1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Martin Lacko, Oravská Poruba 278, Oravská poruba
K-system, spol. s r.o., SNP 2780/170, Žiar nad Hronom, IČO 31623387
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Hospodárska 448 Špačince, IČO 35718986
Seesame, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO 35702931
TUN s.r.o., Zátišie 12, Bratislava, IČO 44707240

Každý člen veriteľského výboru má 1 hlas, veriteľský výbor sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov.

K bodu č. 2 programu

Správca vyzval prítomných na predloženie návrhov predsedu veriteľského výboru. Za predsedu veriteľského
výboru bol navrhnutý písomným hlasovaním člena veriteľského výboru JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. v zastúpení
advokátom JUDr. Zuzanou Slovíkovou člen veriteľského výboru TUN s.r.o., Zátišie 12, Bratislava, IČO 44707240

Správca dáva hlasovať o voľbe člena veriteľského výboru TUN s.r.o., Zátišie 12, Bratislava, IČO 44707240 za
predsedu veriteľského výboru

Výsledok hlasovania č. 1

Za: 1
Proti: 2
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1 nebolo prijaté.

Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby predniesli nový návrh na voľbu predsedu veriteľského
výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru nenavrhli žiadneho z členov veriteľského výboru za jeho predsedu
a uviedli, že oni sami o túto funkciu záujem nemajú.
Nakoľko neboli predložené žiadne nové návrhy, správca konštatoval, že veriteľský výbor na dnešnej schôdzi
svojho predsedu nezvolil.

K bodu č. 3
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Správca otvoril priestor na otázky a diskusiu ohľadne konkurzu a informoval členov veriteľského výboru o stave
konkurzu a ďalšom postupe.

K bodu č. 4 programu:

Správca skonštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný a poďakoval prítomným za účasť.

JUDr. Martin VINARČÍK
Správca konkurznej podstaty

Prílohy: Prezenčná listina

K044238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ForDom s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pstruša 824, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 648 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok úpadcu: ForDom s.r.o., Pstruša 824, 962 12 Detva,
IČO: 36648001, zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 11528, č.k. 4R 1/2018, týmto
v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že do Zoznamu pohľadávok boli po základnej prihlasovacej lehote zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ Mgr. Peter Vodal, nar. 19.11.1979, bytom J. Poničana 11, Bratislava, celková výška pohľadávky
13.787,97€.

Veriteľ Mikuláš Rypák, Zákamenné 926, 029 56 Zákamenné, IČO: 47479329, celková výška pohľadávky
688,86€.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty
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K044239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Milanko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1974
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/105/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/105/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 06.02.2019, č. k. 5OdK/105/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Zdenko Milanko, nar. 114.05.1974, trvale bytom mesto Banská Bystrica (ďalej aj ako „Dlžník“),
vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 30/2019 zo dňa 12.02.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
29.10.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 29.10.2018,
súčinností tretích osôb a z úvodného stretnutia s dlžníkom zo dňa 01.03.2019 Správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - Zdenko Milanko,
nar. 114.05.1974, trvale bytom mesto Banská Bystrica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Zdenko Milanko, nar. 114.05.1974, trvale
bytom mesto Banská Bystrica, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 21.05.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K044240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Habos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 108/108, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.7.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/373/2019 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/373/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
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Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Csaba Habos, nar. 4.7.1961, bytom
Obrancov mieru 108/108, 969 01 Banská Štiavnica, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného
súdu Banská Bystrica z 9.5.2019, č.k. 2OdK/373/2019, zverejneného dňa 16.5.2019 v Obchodnom vestníku č.
93/2019, týmto v súlade s § 85 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a § 8,
ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Námestie Matice
slovenskej 23/45 Žiar nad Hronom v každý pracovný deň v čase od 8:00 – 14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do
spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na č. 045/6738108 alebo emailom:martin.vinarcik@gmail.com

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K044241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Habos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 108/108, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.7.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/373/2019 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/373/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Csaba Habos, nar. 4.7.1961, bytom
Obrancov mieru 108/108, 969 01 Banská Štiavnica, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného
súdu Banská Bystrica z 9.5.2019, č.k. 2OdK/373/2019, zverejneného dňa 16.5.2019 v Obchodnom vestníku č.
93/2019, týmto v súlade s § 32 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že preddavok na popieranie prihlásených pohľadávok veriteľmi možno zložiť na č.ú.: IBAN SK 39 0200
0000 0035 8434 6155.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K044242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predné Halny 1880/41, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1208/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1208/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Ján Bartoš, nar. 28.3.1973, bytom Predné Halny 1880/41, 977 01 Brezno,
ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 20.12.2018, č.k.
2OdK/1208/2018, zverejneného dňa 2.1.2019 v Obchodnom vestníku č. 1/2019, týmto v zmysle §167v zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zároveň zaniká funkcia správcu.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K044243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Súkeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 1227/11, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 306 598
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/53/2019 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/53/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Peter Súkeník, nar. 7.6.1975, bytom Fraňa Kráľa 1227/11, 977 01 Brezno,
obchodné meno: Peter Súkeník, s miestom podnikania Fraňa Kráľa 1227/11, 977 01 Brezno, IČO: 44306598, ako
ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 29.1.2019, č.k. 2OdK/53/2019,
zverejneného dňa 6.2.2019 v Obchodnom vestníku č. 26/2019, týmto v zmysle §167v zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zároveň zaniká funkcia správcu.
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JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K044244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Tibor
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady 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 oznamuje, že majetok dlžníka
nepostačuje ani na pokrytie nákladov konkurzu, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle
ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Tibor Botoš, nar. 26. 09. 1969, trvale bytom Veľká nad Ipľom 247, 985 32 Veľká nad Ipľom,
Slovenská republika, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/188/2019 zo dňa
04.03.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 48/2019 pod K020512 dňa 08.03.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Tibor Botoš, nar. 26. 09. 1969, trvale bytom Veľká
nad Ipľom 247, 985 32 Veľká nad Ipľom, Slovenská republika zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K044245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Jašicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stráňou 6304/6, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.3.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/18/2019 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/18/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
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Vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Ľubica Jašicová, nar. 20.3.1974, bytom Pod Stráňou 6304/6, 974 09
Banská Bystrica, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 18.1.2019,
č.k. 2OdK/18/2019, zverejneného dňa 25.1.2019 v Obchodnom vestníku č. 18/2019, týmto v zmysle §167v
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz sa
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zároveň zaniká funkcia správcu.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K044246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 79, 966 61 Dolné Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/879/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/879/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Rudolf Šarközi, nar. 30.10.1968, bytom Dolné Hámre 79, 966 61 Hodruša
Hámre, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo 7.1.2019, č.k.
5OdK/879/2018, zverejneného dňa 11.1.2019 v Obchodnom vestníku č. 8/2019, týmto v zmysle §167v zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zároveň zaniká funkcia správcu.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K044247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Slávik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 863 / 35, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
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Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/920/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/920/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE VPK č. 1 - 3. kolo
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Slávik, nar. 28. 12. 1967, trvale bytom M. R. Štefánika
863/35, 963 01 Krupina, č. k. 2OdK/920/2018, v zmysle § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania VPK č. 1 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Druh: Pohľadávka z titulu úhrady záväzku ručiteľom
Pohľadávka
Názov
Dátum
p.č.
Trvalé bydlisko
Dlžníka
narodenia
Vladimír
Českoslov.
Armády
1.
28.09.1976
Závadský
190/15, 96701 Kremnica

Právny dôvod vzniku

Celková
suma

Úhrada časti záväzku ručiteľom za dlžníka v zmysle zmluvy
277,46
o spotrebnom úvere pre obyvateľstvo č. 053 3006 03 SU

Mena
Eur

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK86 1100 0000
0029 4304 3849, VS: 29202018 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Slavik“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa
nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD.
Kukučínova 3379/18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 2OdK/920/2018 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·

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

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

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

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese skodova@restrukturalizacia.net.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., správca dlžníka Ján Slávik

K044248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Aladár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovec 85, 985 32 Jelšovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/120/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/120/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Aladár
Oláh, nar. 15. 11. 1956, Jelšovec 85, 985 32 Veľká nad Ipľom, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 14. mája 2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
BENCONT COLLECTION, a.s

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
47967692 Vajnorská 100/A Bratislava 83104 Slovenská republika 2 020,73 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K044249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 872 / 11, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1978
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1213/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1213/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 27.12.2018, č. k. 4OdK/1213/2018 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Emília Kováčová, nar. 25. 04. 1978, trvale bytom Boženy Němcovej 872/11, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej aj
ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery
k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 2/2019 zo dňa 03.01.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
04.09.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 04.09.2018,
súčinností tretích osôb a z úvodného stretnutia s dlžníkom zo dňa 25.01.2019 Správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - Emília Kováčová,
nar. 25. 04. 1978, trvale bytom Boženy Němcovej 872/11, 990 01 Veľký Krtíš, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Emília Kováčová, nar. 25. 04. 1978, trvale
bytom Boženy Němcovej 872/11, 990 01 Veľký Krtíš, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 21.05.2019
LEGES Recovery k.s., správca
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K044250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 145 / 145, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1988
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/821/2018 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/821/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Tibor Kováč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Partizánska 145, 960 01 Žiar nad Hronom IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 26. 06. 1988 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4OdK/821/2018 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/821/2018

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

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Tibor Kováč, nar. 26. 06. 1988, trvale bytom Partizánska 145, 960 01 Žiar nad Hronom,
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 4OdK/821/2018-12 zo dňa 03.09.2018, končí z dôvodu
zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Tibor Kováč, nar. 26. 06. 1988, trvale
bytom Partizánska 145, 960 01 Žiar nad Hronom zrušuje.

V Bratislave, dňa 21.05.2019

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
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K044251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ťažká Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovohoľská 5639 / 22, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/154/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/154/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Anna
Ťažká, nar. 11. 8. 1951, Kráľovohoľská 22, 974 11 Banská Bystrica, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 13. mája 2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
mBank S.A.

IČO:
36819638

Ulica:
Pribinova

Číslo:
10

Obec
Bratislava

PSČ:
811 09

Štát
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
10 818,27 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K044252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 106/55, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/494/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/494/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Branislav Zachar,
nar. 10.10.1976, trvale bytom Dolná ulica 106/55, 976 33 Poniky; pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Branislav Zachar - ZACHY, s miestom podnikania Dolná ulica 106/55, 976 33 Poniky, IČO:
43 104 754 /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.:
5OdK/494/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Branislav Zachar, nar. 10.10.1976, trvale bytom Dolná ulica 106/55, 976 33 Poniky;
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Branislav Zachar - ZACHY, s miestom podnikania Dolná
ulica 106/55, 976 33 Poniky, IČO: 43 104 754 / hereinafter only ,, the Bankrupt “/, our duty is to inform you that
with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 5OdK/494/2019 bankruptcy was declared on the
Bankruptcy estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.05.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 21 of May 2019. The bankruptcy was
declared as of this date.
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 u správcu: JUDr. Marek Perdík, Správca
konkurznej podstaty, Kálmána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota, 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 predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej
stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške 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
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy to the truste to the adress: JUDr. Marek Perdík, Debtor ́s trustee, Kálmána Mikszátha 268, 979 01
Rimavská Sobota, Slovakia. The registration has to provide information about the name, surname and the adress
of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction
of the claim from the bankrupt ́s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. 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. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in
euro currency. Documents prooving the information provided which security is tied. The claim has to be registred
in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the
registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic
representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more than
one claim, a summarization of the registrations has to be added to the registration form. In case a non-financial
claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment 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 lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment 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 lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Rimavskej
Sobote,
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca (Debtor ́s trustee)

dňa

21.05.2019

K044253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 106/55, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/494/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/494/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Branislav Zachar, nar. 10.10.1976, trvale bytom Dolná ulica 106/55, 976 33 Poniky;
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Branislav Zachar - ZACHY, s miestom podnikania Dolná
ulica 106/55, 976 33 Poniky, IČO: 43 104 754, oznamuje účastníkom konkurzu a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Kálmána Mikszátha 268, 979 01
Rimavská Sobota, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod do
17:00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0918 628 240.

V Rimavskej Sobote, dňa 21.05.2019
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca

K044254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maťašovský Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chvalová 1, 982 62 Chvalová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1956
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/785/2018 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/785/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Ondrej Maťašovský sp. zn.
2OdK/785/2018, LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Ondrej Maťašovský, nar. 22. 01. 1956, trvale bytom
Chvalová 1, 982 62 Chvalová, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje II. kolo ponukovéo konania na predaj
nehnuteľného majetku dlžíka za najvyššu ponúknutú kúpnu cenu.
Nehnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený ́v súpise všobecnej podstaty, a to:
Súpis všeobecnej podstaty 2OdK/785/2018, Ondrej Maťašovský
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dôvod
deň zapísania a
zapísania do zaradenia do
popis
súpisu
súpisu
pozemok: druh pozemku: lesný pozemok, SR, okres: Revúca, obec:
REVÚCA, k.ú: Skerešovo, LV č. 431, o výmere: 2001 m2,
VP úpadcu
1.3.2019
spoluvlastníckvlastnícky podiel o veľkosti: 1/3, výmera
spoluvlastníckého podielu: 667 m2

hodnota v
EUR

396,61 €

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: LEGAL RECOVERY, k. s., Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie – 2OdK/785/2018, – NEOTVÁRAŤ“. Na
nárhy predložné alebo doručné po tejto lehote spráca nebude prihliadať Písomná ponuka (nárh) musí obsahovaťn
avrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sílo a IČO zájemcu,
aktuány výpis z obchodného registra, alebo žvnostenského registra, nie starší ako 30 dní.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu (ktorá nesmie byť nižša ako
60% súpisovej hodnoty majetku) v plnom rozsahu zložná záujemcom na účet správcu č IBAN:
SK5711000000002928901286, vedený́ v Tatra banka, a.s. Záloha na celú ponúnutú kúpnu cenu musí byť zložná
resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Prevzatie veci je povinný́ zabezpečiť nadobúateľ ̌na svoje náklady.
4. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úpeší sa vráti zložná záloha bankový prevodom na účet,
ktorý́ písomne oznámia sprácovi spolu s predloženmí ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac. dníod otvorenia
obálok.
5. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so sprácom na tel. č:
02/20709651 od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní.
6. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutočí nasledujúci pracovný́ deň po skončení lehoty na
predkladanie psíomných ponúk.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní. V prípade zrealizovania tohto práva oprávnenou osobou záloha na kúpnu cenu sa úspešnému účastníkovi
vráti do 10 pracovných dní od jeho zrealizovania oprávnenou osobou, a to na účet z ktorého bola správcovi
poukázaná, resp. ktorý tento účastník správcovi písomne oznámi .
9. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
10. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu hnuteľných vecí
resp. zrušiť ponukové konanie.
11.Správca zároveň upozorňuje záujemcov, že pri zapísaní prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam do
katastra nehnuteľností môže okresný úrad, katastrálny odbor požadovať splnenie povinnosti podľa ZoPS.
Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle § 2 ods. 3 ZoPS: „pri prevode a prechode podielu na spoločnej
nehnuteľosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločej nehnuteľosti, ktorému zodpovedá výmera
menšia ako 2000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2000 m2
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu Nehnuteľností, že v zmysle § 9 ods. 8 ZoPS: „k vlastní podielu na spoločej
nehnuteľosti preváza spoluvlastníky podiel na tretiu osobu, je povinnýho ponúnuť ostatným vlastníkom podielov
na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo podľa odseku 10, možno ho previesť tretej osobe“.
V Banskej Bystrici dňa 20.05.2019

LEGAL RECOVERY,k.s.
Správca zn. 1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K044255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Halász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plánočkova 310 / 12, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1026/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1026/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNAM O NEÚSPEŠNOM 3. KOLE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
V konkurznom konaní dlžníka Ladislav Halász, nar. 25. 05. 1970, trvale bytom Plánočkova 310/12, 962 37
Kováčová, občan SR, konanie vedené na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/1026/2018 bolo
správcom v Obchodnom vestníku SR č. OV 87/2019 zo dňa 07.05.2019 zverejnené 3. kolo verejného
ponukového konania č. 1 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Podiely na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na LV č. 1071:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1071, kat. územie: Kováčová, obec KOVÁČOVÁ, okres Zvolen
Pozemky:
P.č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera v m2 LV
Okres, Obec, Kat. územie
1
1037/17
zastavaná plocha a nádvorie 18
2
1037/18
orná pôda
34
Stavby:
1071 Zvolen, Kováčová, Kováčová
P.č. Popis Stavby Súpisné číslo Ulica
Parc. číslo
3
pivnica
1037/17
Súpisová hodnota

Spoluvl. podiel Hodnota v €

1/2

500,00 €

500,00 €

Lehota na doručovanie ponúk do verejného ponukového konania skončila dňa 20.05.2019. Dňa 21.05.2019
správca ponukové konanie vyhodnotil.
V lehote na doručovanie ponúk bola do kancelárie správcu doručená jedna ponuka. V zmysle bodu č. 10
podmienok verejného ponukového konania odmietol všetky predložené ponuky z dôvodu nevhodnosti. Na
základe uvedeného preto správca vyhodnotil 3. kolo VPK za neúspešné“
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Vzhľadom k tomu, že ani 3. kolo VPK na speňaženie predmetného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
nebolo úspešné, prestal tento v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu.
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR: „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“

K044256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bronislava Švantnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 460/5, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/512/2019 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/512/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka Bronislava Švantnerová, nar. 09. 10. 1993, trvale bytom Námestie 1. mája 460/5,
976 46 Valaská o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil uznesením č. k.:
4OdK/512/2019 konkurz na jeho majetok a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr.
Pavla Vršku, so sídlom ul. M. R. Štefánika č.2, 990 01 Veľký Krtíš. V zmysle § 85 ods. 2 zákona číslo
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca oznamuje,
že do správcovského spisu sp.zn.: 4OdK/512/2019 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
JUDr. Pavel Vrška, ul. M. R. Štefánika č. 2, 990 01 Veľký Krtíš a to v pracovných dňoch v pondelok až
piatok vždy v čase od 08.00 do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do
spisu spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na
čísle: 0918 492 782. JUDr. Pavel Vrška, správca S515
K044257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bronislava Švantnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 460/5, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/512/2019 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/512/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Bronislava Švantnerová, nar. 09. 10.
1993, trvale bytom Námestie 1. mája 460/5, 976 46 Valaská o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, vyhlásil uznesením č. k.: 4OdK/512/2019 konkurz na jeho majetok a do funkcie správcu
konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Pavla Vršku, so sídlom ul. M. R. Štefánika č.2, 990 01 Veľký Krtíš.
Bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky veriteľom, je vedený v
OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu: IBAN: SK 92 5200 0000 0000 1760 8944 JUDr. Pavel Vrška,
správca S515
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K044258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bronislava Švantnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 460/5, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/512/2019 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/512/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka: Bronislava
Švantnerová, nar. 09. 10. 1993, trvale bytom Námestie 1. mája 460/5, 4OdK/512/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka . According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000, as the bankruptcy trustees of the bankrupt Bronislava Švantnerová, nar. 09. 10. 1993,
trvale bytom Námestie 1. mája 460/5, 976 46 Valaská hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to
inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.5 4OdK/512/2019
bankruptcy was declared on the Bankruptś estate. Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. This
resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published . The bankruptcy was declared as of this
date. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu
sú povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na adresu správcu: JUDr. Pavel Vrška so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký
Krtíš. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky
aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act /
hereinafter only „ the BRA“ / the creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the truste to the adress: JUDr.
Pavel Vrška so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika. Each
claim must be registred separately. The registration has to provide information about the name, surname
and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro
currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to
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the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak
republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. Na
prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Registrations that will not fulfill the
requirements state by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed
or dated will not be considered as claims in the bankruptcy. . The truste of the Court do not have a duty
to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration. Veriteľ
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR. The cerditor is responsible for
the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA. Toto zverejnenie sa vzťahuje k
veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu. This information is designed for
creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the
bankrupt. Vo Veľkom Krtíši , JUDr. Pavel Vrška, správca S515 JUDr. Pavel Vrška, truste of the
bankrupt
K044259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Matulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krahule 126, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1969
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/313/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/313/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
zn.: S1293, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Matulík, nar. 28. 12. 1969, trvale bytom Krahule 126,
967 01 Kremnica, sp. zn. 4OdK/313/2019 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa
TELERVIS PLUS a.s., so sídlom Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769 v celkovej sume
1.343,76,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K044260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Slivka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Bagara 1275/24, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1964
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
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(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. 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”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu
Miroslav Slivka,
nar. 02. 03. 1964, trvale bytom Andreja Bagara 1275/24, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „Úpadca“)
oznamujem, že na majetok úpadcu bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.03.2019, sp. zn.
2OdK/252/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa 27.03.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so sídlom Hlavné
námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, značka správcu: S1577 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 of 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Miroslav Slivka, nar. 02. 03. 1964, trvale bytom Andreja Bagara 1275/24, 974 04 Banská Bystrica
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská
Bystrica of 19.03.2019, ref. No. 2OdK/252/2019, published in the Commercial report No. 61/2019 of 27.03.2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., with registered seat at
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, ref. No. of trustee: S1577 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“).
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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 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného 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).
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 (§ 167l 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).
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For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right (§ 29 sec.2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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
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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.

In Rimavská Sobota, 21.05.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., trustee of the bankrupt

K044261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Slivka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Bagara 1275/24, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1964
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca dlžníka Miroslav Slivka, nar. 02. 03. 1964, trvale bytom Andreja Bagara 1275/24, 974 04 Banská
Bystrica v zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b), ods. 19, ods. 20 zák. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu je: IBAN: SK48 1100 0000 0029
2687 7155.
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: spisová značka konkurzného konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Rimavská Sobota, 21.05.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
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K044262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Slivka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Bagara 1275/24, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1964
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19. 03. 2019, sp. zn. 2OdK/252/2019, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 61/2019 dňa 27. 03. 2019 bol na dlžníka Miroslav Slivka, nar. 02. 03. 1964, trvale bytom Andreja
Bagara 1275/24, 974 04 Banská Bystrica vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie
a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota. Správca konkurznej podstaty
oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota a to v pracovných dňoch
v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na
telefónnom čísle 0905 731 345 alebo emailom na: judr.andrasiova@rsnet.sk.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 21.05.2019

K044263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Slivka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Bagara 1275/24, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1964
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Rimavskej Sobote dňa 21.05.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K044264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kiepka 527/39, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1984
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/491/2019 S1826
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/491/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RESKON, k.s. správca dlžníka Miroslav Bartoš, nar. 09.01.1984, trvale bytom Kiepka 527/39, 977 01 Brezno, č. k.
5OdK/491/2019 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

K044265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kiepka 527/39, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1984
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/491/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/491/2019
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")
Miroslav Bartoš, nar. 09.01.1984, trvale bytom Kiepka 527/39, 977 01 Brezno, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 5OdK/491/2019, zo dňa 15.05.2019 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: Miroslav Bartoš, born 09.01.1984, Kiepka 527/39, 977 01 Brezno, our duty is to inform you that
with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 5OdK/491/2019 dated on 12.05.2019
bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 zo dňa
21.05.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 96/2019 on
21.05.2019. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and 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.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 167l ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 167l 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.
RESKON, k.s., správca

K044266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brinzová Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 111, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/489/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/489/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Viktória Brinzová, nar. 2.6.1994, trvale bytom Holiša 111, 985 57 Holiša 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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048/4700060, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese:
dusan.paulik@stonline.sk.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K044267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brinzová Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 111, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/489/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/489/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Viktória Brinzová, nar. 2.6.1994, trvale bytom Holiša 111, 985 57 Holiša 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

K044268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendrei Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 279 / 17, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1062/2018 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1062/2018
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 07.11.2018, sp. zn. 4OdK/1062/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa 14.11.2018 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Dalibor Sendrei, nar.
09. 01. 1990, trvale bytom Armádna 279/17, 049 16 Jelšava (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.“
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Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca 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 Dalibor Sendrei, nar. 09. 01. 1990, trvale bytom Armádna 279/17, 049 16 Jelšava, 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 21.05.2019
Ing. Ernest Mesároš, správca

K044269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrinová Katarína, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 66/26, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/490/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/490/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stela Chovanová správca dlžníka: Ing. Katarína Uhrinová, nar. 07.04.1960, trvale bytom: Molohontská
66/26, 979 01 Rimavská Sobota, pôvodne podnikajúci pod obchodným meno: Katarína Uhrinová, miesto
podnikania: Molohontská 66/26, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40726738 v konaní o oddlženie dlžníka
konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn. 4OdK/490/2019, a vedenej pod spisovou
značkou správcu 4OdK/490/2019 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
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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.
(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

K044270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrinová Katarína, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 66/26, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1960
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/490/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/490/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Ing. Katarína Uhrinová, nar. 07.04.1960, trvale bytom: Molohontská 66/26, 979 01 Rimavská
Sobota, pôvodne podnikajúci pod obchodným meno: Katarína Uhrinová, miesto podnikania: Molohontská 66/26,
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40726738, v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica, spis. zn. 4OdK/490/2019, 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

K044271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrinová Katarína, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 66/26, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/490/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/490/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
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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 Ing. Katarína Uhrinová, nar. 07.04.1960, trvale bytom: Molohontská
66/26, 979 01 Rimavská Sobota, pôvodne podnikajúci pod obchodným meno: Katarína Uhrinová, miesto
podnikania: Molohontská 66/26, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40726738 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bolo Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/490/2019 - 12, zo dňa 14.05.2019,
IČS: 6119280641 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 96/2019, dňa 21.05.2019, pod zn. K042471, 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
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
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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
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 Ing. Katarína Uhrinová, date of birth 07.04.1960,
adress Molohontská 66/26, 979 01 Rimavská Sobota, business name: Katarína Uhrinová, place of
business: Molohontská 66/26, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40726738 is our responsibility to inform you,
that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 4OdK/490/2019 - 12 dated 14.05.2019, it was
published in the Commercial bulletin No. 96/2019 from 21.05.2019, K042471 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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.
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.
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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

K044272
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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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, SR v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis.
zn. 4OdK/282/2019, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola správcovi doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, veriteľa Dôvera zdravotná
poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 91 Bratislava SR, IČO: 35942436, ktorou bola do konkurzu prihlásená
súhrnná pohľadávka pod por. č. 1 v celkovej výške 6 652,47 €. Vyššie uvedená súhrnná pohľadávka bola
správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.
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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K044273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KROMKA, n.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udavské 401, 067 31 Udavské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 746 907
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/9/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/9/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu KROMKA, n.o. v likvidácii, so sídlom Udavské
401, 080 15 Udavské, IČO: 45 746 907, sp. zn. 5K/9/2018 S 1436 nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
·

pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta, 811 08
Bratislava, IČO: 30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 2:
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 14.049,80 EUR.

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

K044274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 50, 090 22 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/75/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/75/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Ladislav Sivák , nar. 20. 03. 1971, trvale bytom 090 22 Kružlová 50
týmto, v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení
(ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná
pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47 258 713, v
celkovej výške 38,36 Eur.
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Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K044275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Halušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stročín 72, 089 01 Stročín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/178/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/178/2019
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

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Daniela Halušková, nar. 08.12.1958, trvale bytom: Stročín
72, 089 01 Stročín, sp. zn.: 2OdK/178/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz
končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bardejove, dňa 21.05.2019

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K044276
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
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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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
V súlade s ustanovením § 94 a nasl. Zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení predkladá
Ing. Dušan Kuruc, správca úpadcu Stanislav Firek, nar. 21.11.1975, bytom Ladislava Novomeského 190/29, 059
01 Spišská Belá, návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Okresný súd Prešov uznesením zo dňa 05.12.2016 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Stanislav Firek, nar.
21.11.1975, bytom Ladislava Novomeského 190/29, 059 01 Spišská Belá a do funkcie správcu ustanovil Ing.
Dušana Kuruca, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné. Citované uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 236/2016 dňa 09.12.2016.
Správca zostavil súpis všeobecnej podstaty, ktorý tvoria nasledujúce súpisové zložky majetku:

Súpisová položka
Finančná hotovosť úpadcu
Nespotrebovaná časť poplatku
Zrážka zo mzdy 01/2017
Zrážka zo mzdy 02/2017
Zrážka zo mzdy 03/2017
Zrážka zo mzdy 04/2017
Zrážka zo mzdy 05/2017
Zrážka zo mzdy 06/2017
Zrážka zo mzdy 07/2017
Zrážka zo mzdy 08/2017
Zrážka zo mzdy 09/2017
Zrážka zo mzdy 10/2017
Zrážka zo mzdy 11/2017
Zrážka zo mzdy 12/2017
Zrážka zo mzdy 01/2018
Zrážka zo mzdy 02/2018
Zrážka zo mzdy 03/2018
Zrážka zo mzdy 04/2018
Spolu

Suma výťažku v EUR
1 660,00
663,88
472,80
364,53
257,88
329,43
318,84
668,76
419,28
375,95
513,56
365,27
475,85
755,42
440,60
407,48
322,43
394,19
9 206,15

Všeobecnú podstatu tvoria len také súpisové zložky majetku, ktorých speňaženie sa uskutočnilo formou ich
inkasa na bankový účet úpadcu v správe správcu.

Podrobný rozpis pohľadávok proti podstate krytý zo všeobecnej podstaty:

P.Č. Dátum vzniku Veriteľ

Právny dôvod

1
2
3

poštovné
poštovné
poštovné

19.12.2016
19.12.2016
19.12.2016

Slovenská pošta a. s.
Slovenská pošta a. s.
Slovenská pošta a. s.

Suma
EUR
2,10
1,45
1,45

v Priradená
suma
podstate v EUR
2,10
1,45
1,45

k
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
59

28.12.2016
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
19.01.2017
26.01.2017
30.01.2017
30.01.2017
31.01.2017
03.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
28.02.2017
31.03.2017
31.03.2017
30.04.2017
31.05.2017
09.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
31.07.2018
31.08.2017
30.09.2017
30.09.2017
31.10.2017
30.11.2017
31.12.2017
31.01.2018
28.02.2018
31.03.2018
30.04.2018
31.05.2018
30.06.2018
31.07.2018
31.08.2018
30.09.2018
31.10.2018
30.11.2018
31.12.2018
31.01.2019
28.02.2019
27.03.2019
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Slovenská pošta a. s. poštovné
1,60
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,40
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
LUMA-PRESS s. r. o. výroba pečiatky
6,00
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,70
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
11,00
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,45
SLSP, a.s.
poplatok za súčinnosť
24,00
VÚB, a.s.
poplatok za súčinnosť
24,00
TTB, a.s.
poplatok za súčinnosť
30,00
OTP Banka, a.s.
poplatok za súčinnosť
15,94
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
debetné úroky
0,03
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
11,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
8,50
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
8,50
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,25
ČSOB a.s.
debetné úroky
0,04
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
8,50
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
8,50
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
0,01
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
8,50
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
8,50
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
9,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
9,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
ČSOB a.s.
poplatok za vedenie účtu
6,00
Slovenská pošta a. s. poštovné
1,45
Ing.
Dušan
kuruc, Paušálna odmena správcu do 1. schôdze
správca
veriteľov
796,66
Spolu
1 081,83

Deň vydania: 24.05.2019
1,60
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,40
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
6,00
1,70
1,25
11,00
1,45
24,00
24,00
30,00
15,94
6,00
0,03
11,00
8,50
8,50
1,25
0,04
8,50
6,00
8,50
0,01
6,00
6,00
8,50
8,50
6,00
6,00
9,00
6,00
6,00
9,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
1,45
796,66
1 081,83

Výpočet sumy určenej na výplatu jednotlivým veriteľom:
Výpočtová položka
Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Príjem zo správy všeobecnej podstaty

Hodnota v EUR
9 206,15
0,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok určený na rozvrh spolu
Krytie pohľadávok proti podstate
Zostatok po odpočítaní pohľadávok proti podstate
Súdny poplatok vo výške 0,2% zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu
Zostatok po odpočítaní súdneho poplatku
Odmena správcu, ktorý speňažil všeobecnú podstatu ( 5% )
Zrážka z odmeny správcu pre pomalosť konania ( 10% )
Odmena správcu po uplatnení zrážky
Zostatok na výplatu veriteľom

9 206,15
1 081,83
8 124,32
18,41
8 105,91
405,30
40,53
364,77
7 741,14

Konečná suma určená na výplatu veriteľom zo všeobecnej podstaty: 7 741,14 EUR

Rozvrh konečnej sumy určenej na výplatu medzi jednotlivých veriteľov:

Veriteľ
Consumer Finance Holding, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Spolu

Výška zistenej neuspokojenej sumy v EUR
23 711,06
22 868,03
22 835,56
69 414,65

Výška uspokojenia pohľadávky z výťažku v EUR
2 644,26
2 550,25
2 546,63
7 741,14

Správca v návrhu konečného rozvrhu výťažku v súlade s § 101 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení určil lehotu na schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov v zákonnej lehote 30 dní od doručenia tohto návrhu.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K044277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Džurban Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 223, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/4/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/4/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S911, správca dlžníka: Roman Džurban, nar. 10.8.1975,
Ladomirová 223, 090 03 Ladomirová (ďalej aj ako len „Dlžník“), vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
I. Predmet predaja

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom speňažovania je Hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. OV 68/2019 zo dňa 5.4.2019, a to súpisová zložka majetku s por. č. 1 – osobné
motorové vozidlo zn. Škoda Felicia Combi, VIN: TMBEGF654VV7750932, EČV: SK 841 BE, r.v. 1998, stav
tachometra neuvedený, opotrebované, poškodené a nepojazdné, najazdených cca 330 000 km, v súpisovej
hodnote 100,00 €.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.
II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania
V III. kole verejného ponukového konania 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 u správcu Dlžníka, a to na adrese správcu resp. prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu:
judr.hnatmilos@centrum.sk .
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
- Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom
lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom
dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk
zverejnená), do 15.30 hod; na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať!
- Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Miloš Hnat, správca, Tkáčska 2,
080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „III. kolo
– verejné ponukové konanie –Roman Džurban – hnuteľný majetok –NEOTVÁRAŤ.“
- Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať presné vymedzenie každej súpisovej zložky o ktorej kúpu má
záujemca záujem osobitne a to v členení:
1) označenie súpisovej zložky majetku číslom ... ;
2) popis súpisovej zložky .....;
3) záujemcom navrhovaná kúpna cena ..... ;
- Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000
0014 4758 1002, v poznámke uviesť: Roman Džurban, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len
„Záloha“);
- Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu
v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej
ponuke;
- Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;
IV. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: judr.hnatmilos@centrum.sk, alebo
samostatnou písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
záväzných ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade ak by došlo k situácii, že na konkrétnu súpisovú zložku budú
do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej
ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
Verejné ponukové konanie iniciované správcom Dlžníka na speňažovanie majetku Dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove, dňa 21.5.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K044278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kakaščík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 6758/18, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/572/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/572/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 8.10.2018, sp. zn.: 2OdK/572/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Peter Kakaščík, nar. 28.07.1986, Lomnická 6758/18, 080 05 Prešov,(ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 199/2018 zo
dňa 15.10.2018.
V súlade s § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) správca majetku dlžníka: Peter Kakaščík, nar. 28.07.1986, Lomnická 6758/18, 080 05
Prešov (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávka:
Veriteľ

Celková prihlásená suma v EUR

Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO:

216,81

35776005

prihlásená u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 21.5.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, 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

438

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

K044279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kurilec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 205/10, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1957
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/84/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/84/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Michal Kurilec, nar. 09.11.1957,
Lipová 205/10, 089 01 Svidník v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
2OdK/84/2018 oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na Floriánskej č.
19, 040 01 Košice, a to v pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod.
a v piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského
spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 55 290 10 40, alebo elektronicky
na e-mailovej adrese: info@kpkr.sk.
V Košiciach, dňa 15.05.2019
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
JUDr. Matúš Králik, PhD, komplementár

K044280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kurilec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 205/10, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1957
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/84/2018 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/84/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Michal Kurilec, nar. 09.11.1957,
Lipová 205/10, 089 01 Svidník v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
2OdK/84/2018 oznamuje, že za účelom zloženia preddavkov podľa ust. 32 ods. 7 a 11 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
správca v zmysle ust. § 32 ods. 21 ZKR zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK9211000000002946461536.
V Košiciach, dňa 15.05.2019
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
JUDr. Matúš Králik, PhD, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaľa Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynárovce 45, 090 16 Mlynárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/170/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/170/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Ľuboš Kaľa, nar.
30.12.1982, Mlynárovce 45, 090 16 Mlynárovce (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
Hnuteľná vec:
Číslo súpisovej
zložky
1.

Dôvod
zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Renault Megane,
§ 167h ods. 1
23.04.2019
ŠPZ: SK161BA, výr.č.: VF1KA050524232531, 1/1
100,ZKR
strieborná metalíza svetlá

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K044282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Pišta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výborná 47, 059 02 Výborná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2019 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka

Július Pišta, nar. 12.08.1970, bytom Výborná 47, 05902 Výborná, nie je zapísaný žiaden majetok.

Vo Vranove nad Topľou, 21.05.2019

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

K044283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paciga Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 124/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/332/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/332/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Vladimír Paciga, nar. 18.07.1965, bytom Štúrová 124/1, 058 01
Poprad, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Paciga, IČO: 35413671, s miestom podnikania
Štúrova 124/1, 058 01 Poprad, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn.2OdK/332/2019, 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 emailom na adrese: figura@figuralegal.sk.
V Prešove dňa 21. 5. 2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K044284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paciga Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 124/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/332/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/332/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Vladimír Paciga, nar. 18.07.1965, bytom Štúrova 124/1, 058 01
Poprad, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Paciga, IČO: 35413671, s miestom podnikania
Štúrova 124/1, 058 01 Poprad, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn.2OdK/332/2019, 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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 21. 5. 2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K044285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzivý Balucha Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovica 224, 083 01 Dubovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Ján Dzivý Balucha, nar. 24.06.1973, Dubovica 224, 083 01 Sabinov, Ján Dzivý
Balucha, IČO: 32935757, s miestom podnikania 08271 Dubovica 224, správca týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. oznamuje, že do zoznamu pohľadávok, bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka:
Poradové číslo pohľadávky Veriteľ
4
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005

Prihlásená suma celkom v EUR
200,00

K044286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Balogáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dargovských hrdinov 1830/11, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/342/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/342/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Orbanová, správca dlžníka: Ján Balogáč, na. 4. 9. 1986, bytom Dargovských hrdinov 1830/11, 066 01
Humenné, týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese 080 01 Prešov, Slovenská 69, a to v pracovných dňoch od
8.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne
na uvedenej adrese, mailom (orbanova88@gmail.com) alebo telefonicky na tel. čísle 0905418713

K044287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Balogáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dargovských hrdinov 1830/11, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/342/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/342/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky: IBAN
SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.).

V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, pri
primeranom použití § 32 ZKR, ktorý ustanovuje, že popretie veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške
2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej
bola sporná, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu). Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu uvedeného v prílohe 8c
ZKR.
Z preddavku sa hradia trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Ing. Eva Orbanová, správca

K044288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sekerák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osikov 150, 085 02 Osikov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/63/2019 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/63/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dominik Pastier, správca dlžníka Jozef Sekerák, týmto v súlade s ust. § 167m ods. 3 ZKR zverejňuje zápisnicu
zo schôdze veriteľov konanej dňa 21.05.2019:
Prítomní:

Mgr. Dominik Pastier, správca úpadcu

Otvorenie:

21.05.2019 o 16.15 hod.

Miesto konania:
Predsedajúci:

Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Kendice.
Mgr. Dominik Pastier

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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priebeh schôdze
Predsedajúci:
Otváram schôdzu veriteľ. Konštatujem, že nie je prítomný žiaden z veriteľov dlžníka JOZFEF SEKERÁK,
oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať.
Vzhľadom na skutočnosť, že schôdze sa nezúčastnil žiaden z veriteľov dlžníka JOZEF SEKERÁK, oprávnených
na schôdzi hlsovať, schôdza veriteľov nie je uznášania schopná.
Vzhľadom na skutočnosť, že chôdza veriteľov nie je uznášania schopná, schôdzu ukončujem o 16:17 hod.
Dominik Pastier, predsedajúci schôdze

K044289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sekerák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osikov 150, 085 02 Osikov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/63/2019 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/63/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dominik Pastier, správca dlžníka Jozef Sekerák týmto oznamuje, že dňa 20.05.2019, t. j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do konkurzu v rámci oddlženia dlžníka Jozef Sekerák doručená prihláška pohľadávky
veriteľa: Intrum Slovakia s.r.o., IČO 35 831 154 v celkovej výške 7.277,53 € ( z toho istina 4.297,88 € ).
Predmetná pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 21.05.2019.
Dominik Pastier, správca dlžníka Jozef Sekerák

K044290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Pacolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1463/26, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/435/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/435/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 7.8.2018, sp. zn.: 5OdK/435/2018, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Jana Pacolová, nar.: 22.04.1975, trvale bytom Študentská 1463/26, 069 01 Snina, (ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č.156/2018 dňa 15.8.2018.
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V súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca majetku dlžníka vyhlasujem
II. kolo verejného ponukového konania.
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku dlžníka Jana Pacolová, nar.: 22.04.1975, trvale
bytom Študentská 1463/26, 069 01 Snina vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku
dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 206/2018 dňa 24.10.2018 a zverejnením
v OV č. 41/2019 zo dňa 27.2.2019.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do
10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu z obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa doklad o zaplatení zálohy na
celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s. IBAN: SK9283300000002301265140
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov alebo nebude záujemcom
poukázaná záloha na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu v lehote na predkladanie
ponúk má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu.
5. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Správne poplatky ako aj prípadne iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v kúpnej
cene a znáša ich kupujúci.
7. Termín a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
8. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a jeho ponuka nebude správcom
odmietnutá a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Prešove, dňa 21.5.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K044291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Džupina Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov ...., 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
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

445

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/137/2017 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/137/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dĺžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dĺžníka, ktorý podlieha konkurzu, nebol zistený majetok dĺžníka,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167 h ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením
takéhoto majetku."
V súlade s ust. § 167 v ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Správca bez zbytočného
odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje."
Vzhľadom na skutočnosť, že správca vykonaným šetrením a preskúmaním pomerov úpadcu nezistil existenciu
majetku a z dôvodu uvedeného v ust. § 167 v ods. 1 ZKR a to že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že sa konkurz voči dlžníkovi, Milan Džupina, nar. 24.03.1983, trvale bytom 075 01 Trebišov, končí.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 20.05.2019
JUDr. Roman Zajac, správca

K044292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HaRT spol. s r. o. /resp. s. r. o. /
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 648 568
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/57/2016 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/57/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Súpisová zložka č.3
Popis- peňažné prostriedky
Právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku
Dlžník: Ing.Ján Hrabinský
Súpisová hodnota: 5.259,57 €
Spoluvlastnícky podiel:1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod zapísania: §67 ods.1 písm.b ZKR

K044293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kenderová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 68/17, 076 37 Svinice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/226/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/226/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca podstaty dlžníka: Ľubica
Kenderová, nar. 22. 3. 1958, bytom: Hlavná 68/17, 076 37 Svinice, podnikajúca pod obchodným menom: Ľubica
Kenderová, s miestom podnikania: Hlavná 68/17, 076 37 Svinice, IČO: 37 523 040 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. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 0903 643 080 alebo e-mailom na adrese:
daniela.tarhajova@gmail.com.
JUDr. Daniela Tarhajová správca

K044294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kenderová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 68/17, 076 37 Svinice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/226/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/226/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniela Tarhajová, správca podstaty dlžníka: Ľubica Kenderová, nar. 22. 3. 1958, bytom: Hlavná 68/17,
076 37 Svinice, podnikajúca pod obchodným menom: Ľubica Kenderová, s miestom podnikania: Hlavná 68/17,
076 37 Svinice, IČO: 37 523 040 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: SK94 8330 0000 0022 0130
6507, 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. Daniela Tarhajová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Nedbal v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Č. Trenčianskeho 7, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.8.1978
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/129/2019 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/129/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01
Košice ako správca Martin Nedbal v konkurze, M. Č. Trenčianskeho 7, 044 42 Rozhanovce, nar. 22. 8. 1978
ustanovený Okresným súdom Košice I dňa 1. 4. 2019 sp. zn. 31OdK/129/2019 ponúka na predaj mimo dražby v I.
kole súbor majetku z prvej položky súpisu všeobecnej konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku
za najvyššiu kúpnu cenu, pričom ponuky budú záujemcovia zasielať v lehote 10 dní od uverejnenia tohto
oznámenia do kancelárie správcu pod sp. zn. 31OdK/129/2019 v zalepenej neotvorenej obálke s názvom
„Ponukové kolo - NEOTVÁRAŤ“, priloženým výpisom z obchodného alebo živnostenského registra resp. kópiou
občianskeho preukazu a dokladom o úhrade ponúkanej kúpnej ceny na účet č. SK4211000000002621723120.
Otváranie obálok bude realizované v kancelárii správcu, vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní od otvorenia
obálok. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, správca si však vyhradzuje právo neprijať
zjavne neadekvátnu ponuku, na ponuky bez uvedených náležitostí sa nebude prihliadať.
V Košiciach, dňa 21. 5. 2019
JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

K044296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borov Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alejová 131 / 19, 076 22 Vojčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/75/2019 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/75/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Adrián Borov, narodený: 5.12.1975, bytom: Alejová 131/19, 07222
Vojčice, podnikajúci pod obchodným menom: Adrián Borov, s miestom podnikania: Alejová 131/19, 07622
Vojčice, IČO: 50085565 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, po tom čo zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje,
že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Morochovič
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K044297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 8, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.6.1953
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/75/2019 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/75/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01
Košice ako správca Ján Oláh v konkurze, Tichá 8, 076 17 Nižný Žipov, nar. 8. 6. 1953 ustanovený Okresným
súdom Košice I dňa 26. 2. 2019 sp. zn. 31OdK/75/2019 ponúka na predaj mimo dražby v I. kole súbor majetku
z prvej položky súpisu všeobecnej konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 2. 5. 2019 č.
84/2019 za najvyššiu kúpnu cenu, pričom ponuky budú záujemcovia zasielať v lehote 10 dní od uverejnenia tohto
oznámenia do kancelárie správcu pod sp. zn. 31OdK/75/2019 v zalepenej neotvorenej obálke s názvom
„Ponukové kolo - NEOTVÁRAŤ“, priloženým výpisom z obchodného alebo živnostenského registra resp. kópiou
občianskeho preukazu a dokladom o úhrade ponúkanej kúpnej ceny na účet č. SK4211000000002621723120.
Otváranie obálok bude realizované v kancelárii správcu, vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní od otvorenia
obálok. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, správca si však vyhradzuje právo neprijať
zjavne neadekvátnu ponuku, na ponuky bez uvedených náležitostí sa nebude prihliadať.
V Košiciach, dňa 21. 5. 2019
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

K044298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Riňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická Polianka 195, 044 41 Košická Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/434/2018 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/434/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Správca dlžníka - Petra Riňáková, nar.: 02.05.1993, bytom: Košická Polianka 195, 044 41 Košická Polianka,
Slovenská republika, vyhotovil rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 88/2019 vydanom dňa 09. 05. 2019 :
·

Oznámenia správcov – Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty – spisová
značka: 32OdK/434/2018 – pod č. K038883.

Dňa 09.05.2019 správca splnil rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len “ZKR“) oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Petra Riňáková, nar.: 02.05.1993, bytom: Košická
Polianka 195, 044 41 Košická Polianka, Slovenská republika, sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa §
167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 21.05.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K044299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 21, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/132/2019 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/132/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/132/2019 zo dňa 28. marca 2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Patrik Balog, nar. 05.03.1988, bytom Slovenská 21, 070 01 Michalovce, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR
dňa 3. apríla 2019, v čiastke OV 66/2019.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Z vykonaného šetrenia, preskúmania pomerov dlžníka uskutočnených v zmysle ust. § 166i ZKR, ako aj
vychádzajúc zo Zoznamu majetku dlžníka a poskytnutých informácii od dlžníka, ktoré dlžník uviedol na osobnom
stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by
mohol podliehať konkurzu v zmysle ust. § 167h ZKR. S poukazom na uvedené nie je možné pokryť náklady
konkurzu.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s poukazom na ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Patrik Balog, nar. 05.03.1988, bytom Slovenská 21, 070 01 Michalovce sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka Patrik Balog, nar.
05.03.1988, bytom Slovenská 21, 070 01 Michalovce zrušuje.
V Košiciach, dňa 21. mája 2019
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K044300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olenič Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 38, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1953
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: 26OdK/221/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/221/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžnika: Ladislav Olenič, nar. 24.10.1953, bytom Potočná 38, 054 01 Levoča, 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: 262212019.

V Košiciach, dňa 21.05.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K044301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olenič Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 38, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/221/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/221/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/221/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžnika: Ladislav Olenič, nar. 24.10.1953, bytom Potočná 38, 054 01 Levoča 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 21.05.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K044302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karchňák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 298 / 88, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/138/2017 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/138/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

451

Obchodný vestník 99/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2019

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1763, správca dlžníka Ján Karchňák, narodený:
14.09.1970, bytom: Hlavná 298/88, 076 64 Zemplínska Teplica (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K044303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Horná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 63, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/95/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/95/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Jana Horná, nar.: 07.03.1981, bytom: Žbince 63, 072 16
Žbince, týmto v súlade s ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Súpisová
hodnota

POPIS: peňažná pohľadávka z účtu

Informácie: doplnkové dôchodkové sporenie v spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s.,
Bačíkova 5, 40 01 Košice
§ 167h ods. 1
1.
21.05.2019 2.640,04 EUR
Orientačná hodnota osobného účtu k 17.04.2019: 2.640,04 EUR
ZKR
(príspevky dlžníka v čiastke 1.140,00 EUR)

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K044304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závadka 145, 063 33 Závadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/225/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/225/2019
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: Vlasta Horváthová, narodená: 04.08.1978, bytom: Závadka 145, 053 33
Závadka, Slovenská republika, 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 emailom: natasa.kucerova@gmail.com, prípadne telefonicky na čísle tel. 0907 971 952
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Košiciach, dňa 21.05.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K044305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závadka 145, 053 33 Závadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/225/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/225/2019
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 : Vlasta Horváthová,
narodená: 04.08.1978, bytom: Závadka 145, 053 33 Závadka, Slovenská republika, 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 21.05.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K044306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závadka 145, 053 33 Závadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/225/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/225/2019
Druh podania:
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:
Vlasta Horváthová, narodená: 04.08.1978, bytom: Závadka 145, 053 33 Závadka, Slovenská republika, (ďalej aj
ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I. spis. zn.: 32Odk/225/2019 zo dňa
15.05.2019, 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 96/2019 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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21.05.2019.
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. 32OdK/225/2019, dated on 15. Maj 2019 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Vlasta Horváthová, narodená: 04.08.1978, bytom: Závadka 145, 053 33
Závadka, 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
96/2019 dated on 21th. maj 2019.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 21th Maj 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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 21.05.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca dlžníka /the bankruptcy trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závadka 145, 053 33 Závadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/225/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/225/2019
Druh podania:
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 21.05.2019
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 21.05.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K044308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závadka 145, 053 33 Závadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/225/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/225/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty dlžníka – Vlasta Horváthová, narodená: 04.08.1978, bytom: Závadka 145, 053 33 Závadka,
Slovenská republika, uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 96/2019 dňa 21.05.2019,
Slovenská republika 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 21.05.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K044309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Žigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/223/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/223/2019
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: Monika Žigová, nar. 11.
5. 1971, bytom: J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod menom: Monika Žigová,
s miestom podnikania: B. Nemcovej 495/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43 875 220, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 1. 7. 2009 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 e-mailovej adrese: jozo.urbanek@gmail.com alebo telefonicky na čísle tel. 0903 113 095.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K044310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strehovský Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárska 2690 / 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/316/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/316/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Branislav Strehovský, nar. 21.08.1981, bytom: Kolárska 2690/2, 052 01
Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Strehovský, s miestom podnikania Kolárska
2690/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 848 274, sp. zn.: 30OdK/316/2018 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust.
§ 167p zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem II. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku č. 57/2019 zo dňa 21.03.2019 a to:
Majetok
Poradové
číslo
1

Zápis do súpisu
Opis súpisovej hodnoty majetku
Deň zapísania Dôvod zapísania
Súpisová zložka majetku
Hodnota
spoluvlastnícky podiel
majetku
majetku
Mena
(istina)
úpadcu
osobné vozidlo Ford Mondeo, VIN:
§ 167h ods. 1
1 200,00 € EUR 1\1
14/03/19
WF0WXXGBBW4C86763, ŠPZ: SN-914CH, pojazdné
ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Podmienky verejného ponukového konania:
1. V II. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v II. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných vecí
v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 50 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 600.00,- Eur (slovom šesťsto eur 00 centov).
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 30OdK/316/2018-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB_PODST_FM(II)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží fotokópiu
preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca bude kontaktovať iba úspešného záujemcu.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
11. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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15. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.
Pozn.:
·

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

Mgr. Richard Žolna, správca

K044311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Žigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/223/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/223/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Urbánek, správca dlžníka: Monika Žigová, nar. 11. 5. 1971, bytom: J. Fabiniho 2740/24, 052 01
Spišská Nová Ves 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

K044312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Laliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/136/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/136/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Gabriela Laliková, nar. 17.09.1973, bytom: Slavošovce 283, 049 36
Slavošovce, oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn. 30OdK/136/2019 možno nahliadať v kancelárii správcu
v sídle správcu na adrese: Štúrova 44, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 14.00
hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa doručujú písomne na adresu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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správcu, elektronickou poštou na: advokat-geciova@stonline.sk, alebo telefonicky na telef. čísle: 055/6233696.

V Košiciach, 21.05.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca

K044313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Laliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/136/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Gabriela Laliková, nar. 17.09.1973, bytom: Slavošovce 283, 049 36
Slavošovce, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo
účtu: SK82 6500 0000 0000 2028 7010, vedený v Poštovej banke a.s..
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

v Košiciach, 21.05.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca

K044314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Laliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/136/2019 S1185
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Košice I
30OdK/136/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Gabriela Laliková, nar. 17.09.1973, bytom: Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/136/2019 zo dňa 15.05.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
96/2019 dňa 21.05.2019.
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: JUDr. Soňa Géciová,
Štúrova 44, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 30OdK/136/2019. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže yť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
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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: Gabriela Laliková, born on 17.09.1973, adress: Slavošovce 283, 049 36
Slavošovce, Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Košice I, No. 30OdK/136/2019 dated on 15th of May 2019 bankruptcy procedure
was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No. 96/2019 on 21st of May 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Soňa Géciová, Štúrova 44, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No. 30OdK/136/2019. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
puti nto the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not
alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange
rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by
the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
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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 Košiciach, dňa 21.05.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca/trustee

K044315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovaľová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kojšov 16, 055 52 Kojšov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/226/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/226/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Adriana Kovaľová, nar.: 30.03.1968, bytom: Kojšov 16, 055 52
Kojšov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci pod sp.zn.:
32OdK/226/2019 S1281 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Thurzova č. 6, 040 01 Košice, a to v
pracovných dňoch v úradných hodinách od 8,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom: anitakrcova@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle: 0908 520 707. Elektronická schránka na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručovanie je E 0006172556.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K044316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovaľová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kojšov 16, 055 52 Kojšov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/226/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/226/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Adriana Kovaľová, nar.: 30.03.1968, bytom: Kojšov 16, 055 52
Kojšov oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 32OdK/226/2019 v zmysle §
32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý
možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v mBank S.A.; číslo účtu
IBAN: SK66 8360 5207 0042 0637 4495.
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K044317
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 zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Podľa zoznamu aktuálneho majetku dĺžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dĺžníka, ktorý podlieha konkurzu, nebol zistený majetok dĺžníka,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167 h ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením
takéhoto majetku."
V súlade s ust. § 167 v ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Správca bez zbytočného
odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje."
Vzhľadom na skutočnosť, že správca vykonaným šetrením a preskúmaním pomerov úpadcu nezistil existenciu
majetku a z dôvodu uvedeného v ust. § 167 v ods. 1 ZKR a to že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že sa konkurz voči dlžníkovi, Ladislav Šemega, nar.19.12.1954, trvale bytom J. Matušku 2304/6, 052
01 Spišská Nová Ves, končí.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 20.05.2019
JUDr. Roman Zajac, správca

K044318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lévai Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 375/25, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/211/2019 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/211/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32OdK/211/2019 zo dňa 09.05.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 92/2019 dňa 15.05.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Július
Lévai, narodený: 25.04.1957, bytom: Agátová 375/25, 076 35 Somotor a do funkcie správcu ustanovil Ing. Zuzanu
Baumöhl Schwartzovú, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Vojenská 12, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského
spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0903 389 774, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@schwartzova.sk

K044319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lévai Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 375/25, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/211/2019 S1286
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32OdK/211/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Július Lévai, narodený: 25.04.1957, bytom: Agátová
375/25, 076 35 Somotor, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur sú povinní preddavok na trovy konania zložiť na účet vedený v Raiffeisen banke, a.s., IBAN
SK73 1100 0000 0080 1712 9894, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

K044320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tancoš Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 60/71, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/220/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/220/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Juraj Tancoš, narodený: 31.01.1947, bytom: Hlavná 60/71, 072 14
Pavlovce nad Uhom, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/220/2019,
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3,
040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť na tel. č.
055/7296116 alebo e-mailom na adrese: bodnar@bodnarlegal.sk.

K044321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tancoš Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 60/71, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/220/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/220/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Juraj Tancoš, narodený: 31.01.1947, bytom: Hlavná 60/71, 072 14
Pavlovce nad Uhom, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/220/2019, týmto v
súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) v spojení s § 167l ods. 5 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR v spojení s § 167l ods. 5 ZKR, že preddavok na trovy konania
podľa § 32 ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na účet IBAN: SK84 8120 0000 0000 2783 6924 vedený v Privatbanka,
a.s. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok a do správy pre prijímateľa uviesť spisovú značku konkurzného konania.
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K044322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaszárová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253/72, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/A, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/135/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/135/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Csaszárová Ingrid, nar.: 28.04.1970, bytom: Popradská 253/72, 040 11
Košice, sp. zn.: 30OdK/135/2019, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Masarykova 21, 040 01 Košice, v úradných hodinách od 08:00 - 11:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
spravca@s1177.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 918 650 714
V Košiciach 21.05.2019
Ing. Jana Kollárová

K044323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 270/74, 078 01 Veľké Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/219/2019 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/219/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu.
doc.JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ivan Kováč, narodený 28.04.1980,
bytom Hlavná 270/74, 078 01 Veľké Ozorovce anovce týmto oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn.
31OdK/219/2019 S1613 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 27, 4 poschodie, 04011
Košice a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 hod. Žiadosť o určenie termínu
nahliadnutia do správcovského spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 0905 607 970 alebo na
email adrese : grendel@grendel.sk
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca
V Košiciach , dňa 21.05.2019

K044324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 270/74, 078 01 Veľké Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/219/2019 S1613
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Okresný súd Košice I
31OdK/219/2019
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 /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Ivan Kováč, narodený
28.04.1980, bytom Hlavná 270/74, 078 01 Veľké Ozorovce (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/219/2019, zo dňa 15.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
the debtor Ivan Kováč , date of birth 28.04.1980 ,residency Hlavná 270/74, 078 01 Veľké Ozorovce ,
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Košice I ,
No. 31OdK/219/2019 dated on 15th of May 2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa 21.05.2019.
Dňom 22.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Business Journal No. 96/2019 on 21th of
May 2019 (21.05.2019). Bankruptcy was declared on 22th of May 2019 (22.05.2019).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. ,Štúrova 27, 04011 Košice, 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 bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. ,Štúrova 27, 04011 Košice, Slovak republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 23.05.2019.
The date 23th of May 2019 (23.05.2019) 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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).
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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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca konkurznej podstaty
JUDr. Ing. Peter Grendel , PhD., trustee
v/in Košiciach dňa/date 21.05.2019 / 21th of May 2019

K044325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 270/74, 078 01 Veľké Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/219/2019 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/219/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
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doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca úpadcu Ivan Kováč, narodený 28.04.1980, bytom Hlavná 270/74,
078 01 Veľké Ozorovce v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp.zn. 31OdK/219/2019
týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky, IBAN: SK2509000000005044331293, vedený v SLSP, a.s..
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Košiciach, dňa 21.05.2019
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. - správca

K044326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Csaszárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253/72, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/A, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/135/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/135/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice ako správca úpadcu: Csaszárová Ingrid,
nar.: 28.04.1970, bytom: Popradská 253/72, 040 11 Košice, sp. zn.: 30OdK/135/2019, v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 ZKR v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu je: IBAN: SK65 8330 0000
0025 0132 8708
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
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 €.
Košice, 21.05.2019
Ing. Jana Kollárová

K044327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Batiová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 340/11, 044 11 Trstené pri Hornáde
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/122/2019 S1283
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 24.05.2019

Okresný súd Košice I
31OdK/122/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca, sídlo kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok Gabriela Batiová, nar.: 31.01.1975, bytom: Jarná 340/11, 044 11 Trstené pri Hornáde, konkurzné
konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/122/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K044328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milenkyová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 215, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/78/2019 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/78/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
JUDr. Lukáš Michaľov, správca podstaty dlžníka Katarína Milenkyová, nar.: 18.09.1983, bytom: Žbince 215,
072 16 Žbince oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 30OdK/78/2019, že
dlžník disponuje len takým majetkom, ktorý by nepostačoval ani na trovy konania a z toho dôvodu nebol zapísaný
do súpisu podstaty.
JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca
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K044329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blicha Albín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinova 914 / 26, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/172/2018 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/172/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie:
Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa – BENCONT COLLECTION, a.s., s.r.o., Vajnorská č.
100/A, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 47967692, ktorého prihláška (na celkovú sumu 584,30 EUR) bola doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 20.05.2019. Deň zápisu 21.05.2019.
Košice, 21.05.2019
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K044330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koščo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fr. Kráľa 1159 / 66, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/17/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/17/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie:
Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa – BENCONT COLLECTION, a.s., s.r.o., Vajnorská č.
100/A, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 47967692, ktorého prihláška (na celkovú sumu 592,32 EUR) bola doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 20.05.2019. Deň zápisu 21.05.2019.
Košice, 21.05.2019
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K044331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Demeteri 2582/6, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1980
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/208/2019 S1836
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Okresný súd Košice I
31OdK/208/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Igor Gábor, narodený:
13.11.1980, bytom: Na Demeteri 2582/6, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 31OdK/208/2019 je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch
v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.:
0915 131 357, alebo e-mailom: pjl.spravca@gmail.com.

V Trebišove, dňa 21. 5. 2019

P/J/L k.s.
správca
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