Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

K058507
Spisová značka: 32K/9/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ALIANTE Group, s.r.o., so sídlom Kľačany 88, 920 64
Kľačany, IČO: 51 278 260, právne zastúpený: ANDELOVÁ & Co., s. r. o., so sídlom Tomášikova 15950/10H, 821 03
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 506 946, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
STRESTAV, s.r.o., so sídlom Gruzínska 36, 821 05 Bratislava, IČO: 35 910 194,
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: STRESTAV, s.r.o., so sídlom Gruzínska 36, 821 05 Bratislava, IČO: 35
910 194.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). 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.

Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K058508
Spisová značka: 8K/22/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OTP Banka Slovensko, a. s., so sídlom Šturova 5,
813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GEOINFOS, s. r. o., so
sídlom Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 31 371 400, zastúpeného advokátskou kanceláriou ALMOND
LEGAL s. r. o., so sídlom Grössslingova 4, 811 09 Bratislava, takto
rozhodol
Súd konanie z a s t a v u j e v celom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je účastník konkurzného konania oprávnený podať odvolanie. (§ 19 ods. 2 veta prvá ZKR)
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Okresnom súde Bratislava I.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR)
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).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2019
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K058509
Spisová značka: 8OdK/463/2019
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 vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Blahutiak, Račianska 61,
831 02 Bratislava, narodený: 12.09.1971, správcom ktorého je: Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1267,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu:
S1267 z funkcie správcu úpadcu: Dušan Blahutiak, Račianska 61, 831 02 Bratislava, narodený: 12.09.1971.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Dušan Blahutiak, Račianska 61, 831 02 Bratislava, narodený:
12.09.1971, správcu: JUDr. Michal Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S1462.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.7.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K058510
Spisová značka: 4K/51/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 51/2016 - 208 zo dňa 12. 06. 2020 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Eva Mútňanová, nar. 10. 12. 1959, trvale bytom Lúčna 2647/5, 977 03 Brezno po splnení konečného rozvrhu
výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 07. 2020.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K058511
Spisová značka: 1K/50/2013
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 50/2013 - 179 zo dňa 12. 06. 2020 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Ľubica Tulipánová, IČO: 43 497 527, miesto podnikania Pod Donátom 1375/2, 965 01 Žiar nad Hronom
Ľubica Tulipánová, IČO: 43 497 527, miesto podnikania Pod Donátom 1375/2, 965 01 Žiar nad Hronom po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 07. 2020.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K058512
Spisová značka: 4K/7/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - P plus P, s.r.o., so sídlom Družby 2A, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 43 955 576, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č.
14283/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108, značka správcu S1577 do funkcie predbežného
správcu dlžníka P plus P, s.r.o., so sídlom Družby 2A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 955 576.
II.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží
správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do
funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo
doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K058513
Spisová značka: 5OdK/342/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Karol Horváth, nar. 22.11.1962, bytom
Rožňavská 1487/31, 979 01 Rimavská Sobota, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Karol Horváth, nar. 22.11.1962, bytom Rožňavská
1487/31, 979 01 Rimavská Sobota.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Ing. Naďa Bôžiková, so sídlom Partizánska 15, 985 11 Halič, IČO: 45 533
351, značka správcu S1530.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
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 § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058514
Spisová značka: 5OdK/343/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Puporka, nar. 04.07.1975, bytom Šávoľ 82,
985 41 Šávoľ, podnikajúci pod obchodným menom Tibor Puporka, s miestom podnikania Angern an der March,
Rakúsko, IČO: 30944503, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Tibor Puporka, nar. 04.07.1975, bytom Šávoľ 82, 985 41
Šávoľ, podnikajúci pod obchodným menom Tibor Puporka, s miestom podnikania Angern an der March, Rakúsko,
IČO: 30944503.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Licitor recovery k. s., so sídlom Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
45 393 486, značka správcu S1388.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K058515
Spisová značka: 5OdK/344/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Poľáková, nar. 01.02.1978, bytom
Slobody 20, 980 22 Veľký Blh, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Katarína Poľáková, nar. 01.02.1978, bytom Slobody 20,
980 22 Veľký Blh.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Marián Pataj so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
37 896 636, značka správcu S1540.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058516
Spisová značka: 5OdK/345/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Karol Kökény, nar. 06.11.1957, bytom Radzovce
37, 985 58 Radzovce, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Karol Kökény, nar. 06.11.1957, bytom Radzovce 37, 985
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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58 Radzovce.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica,
IČO: 41 126 301, značka správcu S1534.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058517
Spisová značka: 5OdK/346/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Svinčiak, nar. 14.04.1981,
bytom Vladimíra Clementisa 215/46, 981 01 Hnúšťa, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01
Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Svinčiak, nar. 14.04.1981, bytom Vladimíra
Clementisa 215/46, 981 01 Hnúšťa.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom Námestie SNP 37,
960 01 Zvolen, IČO: 48 002 381, značka správcu S1752.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
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e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058518
Spisová značka: 5OdK/347/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenko Radič, nar. 02.08.1979, bytom Kokava
nad Rimavicou 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Zdenko Radič, nar. 02.08.1979, bytom Kokava nad
Rimavicou 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Skuteckého 6, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu S1568.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
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a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058519
Spisová značka: 5OdK/348/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Víglaský, nar. 24.06.1985, bytom
Javornícka 6168/13, 974 11 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Michal Víglaský, s miestom
podnikania Strážovská 6331/5, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 627 533, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Michal Víglaský, nar. 24.06.1985, bytom Javornícka
6168/13, 974 11 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Michal Víglaský, s miestom podnikania
Strážovská 6331/5, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 627 533.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42
005 680, značka správcu S1140.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058520
Spisová značka: 5OdK/349/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Glowiak, nar. 11.04.1966, bytom Pod
kostolom 570/6, 976 37 Hrochoť, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Glowiak, s miestom podnikania
Pod kostolom 570/6, 976 37 Hrochoť, IČO: 37 331 612, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Peter Glowiak, nar. 11.04.1966, bytom Pod kostolom
570/6, 976 37 Hrochoť, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Glowiak, s miestom podnikania Pod
kostolom 570/6, 976 37 Hrochoť, IČO: 37 331 612.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: INWORX k. s, so sídlom A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 51
745 917, značka správcu S1895.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
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ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058521
Spisová značka: 5OdK/350/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Kováč, nar. 14.03.1991, bytom Zámocká
74/11, 992 21 Modrý Kameň, podnikajúci pod obchodným menom Peter Kováč, s miestom podnikania Zámocká
74/11, 992 21 Modrý Kameň, IČO: 47 183 772, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Peter Kováč, nar. 14.03.1991, bytom Zámocká 74/11, 992
21 Modrý Kameň, podnikajúci pod obchodným menom Peter Kováč, s miestom podnikania Zámocká 74/11, 992 21
Modrý Kameň, IČO: 47 183 772.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: DD Recovery, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 964
582, značka správcu S2001.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058522
Spisová značka: 5OdK/351/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Kováč, nar. 28.10.1976, bytom Sklabiná 7,
991 05 Sklabiná, podnikajúci pod obchodným menom Július Kováč, s miestom podnikania Sklabiná 7, 991 05
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sklabiná, IČO: 50 812 459, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Július Kováč, nar. 28.10.1976, bytom Sklabiná 7, 991 05
Sklabiná, podnikajúci pod obchodným menom Július Kováč, s miestom podnikania Sklabiná 7, 991 05 Sklabiná, IČO:
50 812 459.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Mgr. Alena Gregorová, so sídlom Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 186 307, značka správcu S1347.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058523
Spisová značka: 5OdK/352/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Edita Ťažká, nar. 21.06.1950, bytom Horná
Lehota 182, 976 81 Podbrezová, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Edita Ťažká, nar. 21.06.1950, bytom Horná Lehota 182,
976 81 Podbrezová.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so sídlom Námestie slobody 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 47 236 833, značka správcu S1578.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
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na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058524
Spisová značka: 5OdK/353/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Rak, nar. 16.09.1976, bytom Bartošova
Lehôtka 88, 967 01 Bartošova Lehôtka, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Peter Rak, nar. 16.09.1976, bytom Bartošova Lehôtka 88,
967 01 Bartošova Lehôtka.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom Martina Rázusa
146/23, 984 01 Lučenec, IČO: 47 255 561, značka správcu S1736.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
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e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058525
Spisová značka: 5OdK/355/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Lázok, nar. 02.03.1974, bytom Levkuška
77, 982 62 Gemerská Ves, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Milan Lázok, nar. 02.03.1974, bytom Levkuška 77, 982 62
Gemerská Ves.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, so sídlom Skuteckého 13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 45 027 307, značka správcu S1305.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.

U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
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o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
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preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058526
Spisová značka: 5OdK/354/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Bónová, nar. 06.05.1979, trvale bytom
Cintorínska 57, 968 01 Nová Baňa, podnikajúci pod obchodným menom Jana Bónová, s miestom podnikania Dolné
Hámre 245, 966 61 Hodruša-Hámre, IČO: 51 163 250, právne zastúpenie: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01
Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Súd návrh o d m i e t a.
II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 1083, rok 2020, číslo účtovného dokladu 30. VII. 2020.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 1083, rok
2020, číslo účtovného dokladu 30. VII. 2020, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K058527
Spisová značka: 2R/4/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ETOP - TRADING, a.s., so
sídlom 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 17, IČO:
36 300 314, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189, o návrhu na pripustenie
vstupu intervenienta do konania, takto
rozhodol
Súd návrh
Poučenie:

zamieta.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K058528
Spisová značka: 31K/9/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Jazerná 1, 040 12
Košice, IČO: 36 182 591, v zastúpení: Ing. Tibor Konderla, likvidátor, bytom: Žižkova 2, 045 01 Moldava nad Bodvou,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Jazerná 1, 040 12
Košice, IČO: 36 182 591.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania 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 (§14 ZKR).
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 Košice I dňa 23.7.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K058529
Spisová značka: 31K/28/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v
konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, ktorého správcom podstaty je: Ing. Jana
Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, o návrhu navrhovateľa:
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, na povolenie
vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom: Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 namiesto pôvodného veriteľa: Stredoslovenská energetika
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Holding, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, v časti postúpených pohľadávok
vedených u správcu podstaty v zozname pohľadávok pod poradovým č. 6568 až 6571 v celkovej výške 35,54 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to
písomne, v prípade listinnej podoby v 3 vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok).
Okresný súd Košice I dňa 23.7.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K058530
Spisová značka: 26OdS/8/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Emil Guman, narodený: 23.09.1960, bytom: Moravany 95, 072 03
Moravany, právne zastúpený: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s. r. o., so sídlom: Štefánikova 8,
071 01 Michalovce, IČO: 47 236 183 o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
Návrh o d m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 23.7.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K058531
Spisová značka: 31OdS/1/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Lívia Salajová, narodená: 19.02.1966, bytom: Myslavská
749/299, 040 16 Košice, zastúpená: Advokátska kancelária JUDr. Marcel Jurko, advokát, s.r.o., so sídlom:
Dominikánske námestie 11, 040 01 Košice, IČO: 36863408, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
U r č u j e splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi: Lívia Salajová, narodená: 19.02.1966, bytom:
Myslavská 749/299, 040 16 Košice v lehotách podľa ust. § 168f zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaplatiť každému nezabezpečenému
veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa ust. § 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kvótu 100 % z tejto pohľadávky.
II.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len
splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
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mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený zverejnením uznesenia o
určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. Uznesenie o určení splátkového kalendára sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v
ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), b) budúca
pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť
záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy
alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo
pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť
príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to
neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná
dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie,
kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred
rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v
konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť, na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
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mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Košice I dňa 23.7.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K058532
Spisová značka: 31K/53/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Marušková, nar.
12.4.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so
sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Renáta Marušková, nar. 12.4.1964, bytom Červenej
Armády 269/62, 935 02 Žemberovce, pre nedostatok majetku.
II.
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01
Nitra, odmenu z výťažku vo výške 202,74 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
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uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 23.7.2020
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K058533
Spisová značka: 30K/1/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OLYMPS DOOR s.r.o. ,, v konkurze“, so
sídlom Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 47 254 998, ktorého správcom je HMG Recovery, k. s., so sídlom
kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 333 908, o návrhoch navrhovateľa
Global Steel AG, so sídlom Rhypark Rheinweg 4, 8200 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, IČO: CHE 104.958.167, právne zastúpený: JUDr. Marek Radačovský, advokát so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice,
IČO: 35 553 961, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok pôvodného veriteľa ETGA GmbH, so sídlom Vor dem Lauch 22, 70567
Stuttgart, IČO: HRP 351734 pod poradovým číslom 12/1 - 12/36 ( pohľadávka č. 20 až 55) na veriteľa Global Steel
AG, so sídlom Rhypark, Rheinweg, 8200 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, IČO: CHE - 104.958.167 v celom
rozsahu.
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 23.7.2020
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K058534
Spisová značka: 2R/1/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DIAMON, s.r.o., so sídlom
Scherffelova
53/3017, Poprad 058 01, Vajanského 73/5, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628, o návrhu na povolenie
reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči DIAMON, s.r.o., so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01,
Vajanského 73/5, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením 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 podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
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Podľa § 114 ods. 1 ZKR, začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 23.7.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K058535
Spisová značka: 1NcKR/15/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Čopáková, nar. 29.06.1981, trvale bytom 080 01
Prešov o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Dlžníka: Eva Čopáková, nar. 29.06.1981, trvale bytom 080 01 Prešov, o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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,
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d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 23.7.2020
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K058536
Spisová značka: 1K/6/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVUNION, s.r.o., so sídlom
Tatranská Lomnica 265, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36 464 147, správcom ktorého je RK Správca, k. s., so sídlom
kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu RK Správca, k.
s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO:
47 257 041, nevyčerpanú časť preddavku vo výške
1500,- EUR zloženého dňa 24.06.2020 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 6/2020.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 23.7.2020
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
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K058537
Spisová značka: 38K/18/2018

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
GIBALEX spol. s r.o. v konkurze so sídlom Slovenskej armády 48, 914 41 Nemšová, IČO 31 408 401, uznesením č.k.
38K/18/2018-303 zo dňa 29.06.2020 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to
v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 4 277 854,21 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.1/1
až 1/46 a 4/1 až 4/3.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.07.2020.

Okresný súd Trenčín dňa 23.7.2020
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K058538
Spisová značka: 25K/5/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VERINT Group s.r.o., IČO: 35 958
634, Potočná 52, 909 01 Skalica, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
23192/T, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, IČO: 40 351
165,
o zrušenie konkurzu pre nedostatok predpokladov, takto
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: VERINT Group s.r.o., IČO: 35 958 634, Potočná 52, 909
01 Skalica, pre nedostatok predpokladov na konkurz.
II.
Súd n e p r i z n á v a správcovi VERINT Group s.r.o., IČO: 35 958 634, Potočná 52, 909 01 Skalica,
odmenu z výťažku.
III.
Súd n e p r i z n á v a správcovi VERINT Group s.r.o., IČO: 35 958 634, Potočná 52, 909 01 Skalica,
náhradu hotových výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.7.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K058539
Spisová značka: 25K/25/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Végh, nar.
10.06.1980, Komársky rad 805/21, 930 25 Vrakúň, správcom majetku ktorého je: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so
sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, IČO: 14 121 824, o návrhu správcu na jeho odvolanie po
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zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Ing. Miroslava R. Šefčíka, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917
01 Trnava z funkcie správcu úpadcu: Tomáš Végh, nar. 10.06.1980, Komársky rad 805/21, 930 25 Vrakúň.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.7.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K058540
Spisová značka: 25K/31/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Emil Hasala, nar.
10.02.1964, Železničiarska 107, 924 01 Galanta, správcom majetku ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so
sídlom kancelárie: Royova 9, 921 01 Piešťany, o návrhu správcu na jeho odvolanie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Mgr. Janu Petrášovú Laiferovú, so sídlom kancelárie: Royova 9, 921 01 Piešťany
z funkcie správcu úpadcu: Emil Hasala, nar. 10.02.1964, Železničiarska 107, 924 01 Galanta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.7.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K058541
Spisová značka: 25K/39/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pekáreň Lipót, s.r.o., Krajná cesta
571, Zlaté Klasy, IČO: 45 322 970, zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka
č.: 24807/T, oddiel: Sro, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13,
Trnava,
o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol
Súd u d e ľ u j e správcovi JUDr. Petrovi Ondreičkovi, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, súhlas na
vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 188/2014 dňa
02.10.2014 pod položkou K019003:
- peňažná pohľadávka (súpisová zložka majetku č. 5)
Celková suma: 1 963,15 EUR
Mena: EUR
Dlžník: Tatabányai Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (skrátené obchodné meno: Tatabányai Sütőipari Kft.),
Reg. číslo: Cg. 11-09-002987, so sídlom: 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 6., Maďarská republika
Právny dôvod vzniku: Neuhradená časť kúpnej ceny za dodaný tovar, fakturovaná fa.č.: FO201268, deň splatnosti:
15.10.2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 963,15 EUR
peňažná pohľadávka (súpisová zložka majetku č. 6)
Celková suma: 11 780,00 EUR
Mena: EUR
Dlžník: Tatabányai Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (skrátené obchodné meno: Tatabányai Sütőipari Kft.),
Reg. číslo: Cg. 11-09-002987, so sídlom: 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 6., Maďarská republika
Právny dôvod vzniku: Neuhradená kúpna cena za drobný investičný majetok, fakturovaná fa.č.: FO201269, deň
splatnosti: 15.10.2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11 780,00 EUR
peňažná pohľadávka (súpisová zložka majetku č. 7)
Celková suma: 11 976,58 EUR
Mena: EUR
Dlžník: Tatabányai Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (skrátené obchodné meno: Tatabányai Sütőipari Kft.),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Reg. číslo: Cg. 11-09-002987, so sídlom: 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 6., Maďarská republika
Právny dôvod vzniku: Neuhradená kúpna cena za drobný investičný majetok a spotrebný materiál, fakturovaná fa.č.:
FO201270, deň splatnosti: 24.10.2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11 976,58 EUR
peňažná pohľadávka (súpisová zložka majetku č. 8)
Celková suma: 199,50 EUR
Mena: EUR
Dlžník: Tatabányai Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (skrátené obchodné meno: Tatabányai Sütőipari Kft.),
Reg. číslo: Cg. 11-09-002987, so sídlom: 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 6., Maďarská republika
Právny dôvod vzniku: Neuhradená kúpna cena za dodané suroviny, fakturovaná fa.č.: FO201271, deň splatnosti:
24.10.2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 199,50 EUR
peňažná pohľadávka (súpisová zložka majetku č. 9)
Celková suma: 5 263,16 EUR
Mena: EUR
Dlžník: Tatabányai Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (skrátené obchodné meno: Tatabányai Sütőipari Kft.),
Reg. číslo: Cg. 11-09-002987, so sídlom: 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 6., Maďarská republika
Právny dôvod vzniku: Neuhradená kúpna cena za drobný investičný majetok, fakturovaná fa.č.: FO201273, deň
splatnosti: 14.11.2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5 263,16 EUR
peňažná pohľadávka (súpisová zložka majetku č. 10)
Celková suma: 1 446,00 EUR
Mena: EUR
Dlžník: Proteus-Gold Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (skrátené obchodné meno: ProteusGold Kft.), Reg. číslo: Cg. 08-09-009922, so sídlom: 9233 Lipót, Fő út 58., Maďarská republika
Právny dôvod vzniku: Neuhradená kúpna cena za drobný investičný majetok, fakturovaná fa.č.: FO201277, deň
splatnosti: 05.01.2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 446,00 EUR
peňažná pohľadávka (súpisová zložka majetku č. 11)
Celková suma: 1 362,16 EUR
Mena: EUR
Dlžník: QGLÓF Univerzális Pékipari Korlátolt Felelősségű Társaság, (skrátené obchodné meno: QGLÓF Kft.), Reg.
číslo: Cg. 08-09-019293, so sídlom: 9233 Lipót, Kenderes-kert utca 2., Maďarská republika
Právny dôvod vzniku: Neuhradená kúpna cena za dodaný tovar, fakturovaná fa.č.: FO201237, deň splatnosti:
15.09.2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 362,16 EUR
peňažná pohľadávka (súpisová zložka majetku č. 12)
Celková suma: 678,21 EUR
Mena: EUR
Dlžník: QGLÓF Univerzális Pékipari Korlátolt Felelősségű Társaság, (skrátené obchodné meno: QGLÓF Kft.), Reg.
číslo: Cg. 08-09-019293, so sídlom: 9233 Lipót, Kenderes-kert utca 2., Maďarská republika
Právny dôvod vzniku: Neuhradená kúpna cena za dodaný tovar, fakturovaná fa.č.: FO201238, deň splatnosti:
15.09.2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 678,21 EUR
peňažná pohľadávka (súpisová zložka majetku č. 13)
Celková suma: 874,56 EUR
Mena: EUR
Dlžník: QGLÓF Univerzális Pékipari Korlátolt Felelősségű Társaság, (skrátené obchodné meno: QGLÓF Kft.), Reg.
číslo: Cg. 08-09-019293, so sídlom: 9233 Lipót, Kenderes-kert utca 2., Maďarská republika
Právny dôvod vzniku: Neuhradená kúpna cena za dodaný tovar, fakturovaná fa.č.: FO201253, deň splatnosti:
15.10.2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 874,56 EUR
peňažná pohľadávka (súpisová zložka majetku č. 14)
Celková suma: 560,01 EUR
Mena: EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: QGLÓF Univerzális Pékipari Korlátolt Felelősségű Társaság, (skrátené obchodné meno: QGLÓF Kft.), Reg.
číslo: Cg. 08-09-019293, so sídlom: 9233 Lipót, Kenderes-kert utca 2., Maďarská republika
Právny dôvod vzniku: Neuhradená kúpna cena za dodaný tovar, fakturovaná fa.č.: FO201254, deň splatnosti:
15.10.2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 560,01 EUR
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.7.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K058542
Spisová značka: 25K/16/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Chladiace veže
Bohunice, spol. s r.o., IČO: 34 109 960, Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 688/T, správcom ktorého je: JUDr. Ladislav
Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, značka správcu: S 1328, o odmene správcu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Ladislavovi Zselinszkému, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929
01 Dunajská Streda, paušálnu odmenu vo výške 6.600,00 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.7.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K058543
Spisová značka: 36OdK/240/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Veronika Karácsonyová, narodená 05.02.1988, trvale
bytom 929 01 Dunajská Streda, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Veronika Karácsonyová, narodená 05.02.1988, trvale bytom
929 01 Dunajská Streda.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 37 988 620, značka správcu: S1223.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
14.07.2020, vedený pod položkou registra 763/2020, 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
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).
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 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, sudca
K058544
Spisová značka: 28OdK/237/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Musil, narodený 19.07.1961, trvale bytom 906 05
Sobotište 363, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Musil a Griga nákladná doprava, IČO: 30 091 420, s
miestom podnikania 906 05 Sobotište 653, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.12.1993, zastúpeného:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v
Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Musil, narodený 19.07.1961, trvale bytom 906 05 Sobotište
363.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO:
52 960 382, značka správcu: S1210.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
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
08.07.2020, vedený pod položkou registra 754/2020, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

57

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

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 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K058545
Spisová značka: 28OdK/238/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Németh, narodený 19.10.1968, trvale bytom
Topoľnícka cesta 1189/23, 930 13 Trhová Hradská, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Németh, narodený 19.10.1968, trvale bytom
Topoľnícka cesta 1189/23, 930 13 Trhová Hradská.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica,
IČO: 34 048 529, značka správcu: S1263.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
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majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
13.07.2020, vedený pod položkou registra 742/2020, 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).
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
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pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba 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 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K058546
Spisová značka: 28OdK/239/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Surányiová, narodená 17.03.1984, trvale bytom 929
01 Padáň 93, podnikajúceho pod obchodným menom Eva Lábodiová, IČO: 44 280 947, s miestom podnikania 929 01
Padáň 93, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.02.2014, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01
Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Surányiová, narodená 17.03.1984, trvale bytom 929 01
Padáň 93.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Nikoleta Zajko, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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
13.07.2020, vedený pod položkou registra 744/2020, 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

62

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

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 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K058547
Spisová značka: 25OdK/229/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Mačejová, narodená 29.09.1982, trvale bytom
Zavretý kút 42/10, 921 01 Piešťany, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Mačejová, narodená 29.09.1982, trvale bytom Zavretý
kút 42/10, 921 01 Piešťany.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. et Mgr. Zuzana Bukvišová, so sídlom kancelárie Bratislavská 100/C, 931 01
Šamorín, IČO: 46 025 456, značka správcu: S1977.
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
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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
30.06.2020, vedený pod položkou registra 728/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
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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 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K058548
Spisová značka: 25OdK/230/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Berhédi, narodený 09.04.1986, trvale bytom Ulica
Botanická 5636/25, 917 08 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Miloš Berhédi, IČO: 46 466 142, s
miestom podnikania Botanická 5636/25, 917 08 Trnava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miloš Berhédi, narodený 09.04.1986, trvale bytom Ulica
Botanická 5636/25, 917 08 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01
Hlohovec, IČO: 47 817 003, značka správcu: S1731.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
30.06.2020, vedený pod položkou registra 726/2020, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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.

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

70

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K058549
Spisová značka: 25OdK/231/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Csóková, narodená 12.02.1980, trvale bytom 925
27 Veľký Grob, 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: Monika Csóková, narodená 12.02.1980, trvale bytom 925 27
Veľký Grob.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, značka
správcu: S1809.
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
30.06.2020, vedený pod položkou registra 730/2020, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K058550
Spisová značka: 25OdK/232/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sabína Szabová, narodená 22.01.1987, trvale bytom
Rímska 2139/5, 927 01 Šaľa - Veča, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Sabína Szabová, narodená 22.01.1987, trvale bytom Rímska
2139/5, 927 01 Šaľa - Veča.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Adam Puškár, so sídlom kancelárie Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 40 969 151, značka správcu: S1705.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
03.07.2020, vedený pod položkou registra 733/2020, 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).
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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 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
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nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba 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 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K058551
Spisová značka: 25OdK/233/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Agáta Ivančíková, narodená 02.04.1976, trvale bytom
Cukrovarská 758/2, 926 01 Sereď, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Agáta Ivančíková, narodená 02.04.1976, trvale bytom
Cukrovarská 758/2, 926 01 Sereď.
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II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 52 960
528, značka správcu: S1256.
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
03.07.2020, vedený pod položkou registra 736/2020, 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
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
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pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
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v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K058552
Spisová značka: 25OdK/234/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Szőke, narodený 23.06.1974, trvale bytom 925
71 Trnovec nad Váhom, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Szőke, narodený 23.06.1974, trvale bytom 925 71
Trnovec nad Váhom.
II.
Ustanovuje správcu: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01
Trnava, IČO: 47 246 880, značka správcu: S1685.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
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
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doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
08.07.2020, vedený pod položkou registra 748/2020, 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
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zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K058553
Spisová značka: 25OdK/237/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Priecel, narodený 15.09.1981, trvale bytom Ulica
gen. Goliána 6008/16, 917 02 Trnava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Priecel, narodený 15.09.1981, trvale bytom Ulica gen.
Goliána 6008/16, 917 02 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 41 396 197, značka správcu: S1772.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
08.07.2020, vedený pod položkou registra 758/2020, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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88

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K058554
Spisová značka: 25OdK/238/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Barnabáš Surányi, narodený 06.03.1971, trvale bytom 929
01 Padáň 93, podnikajúceho pod obchodným menom Barnabáš Surányi, IČO: 43 563 821, s miestom podnikania 929
01 Padáň 93, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Barnabáš Surányi, narodený 06.03.1971, trvale bytom 929 01
Padáň 93.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046
966, značka správcu: S1477.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
13.07.2020, vedený pod položkou registra 743/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
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kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.7.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K058555
Spisová značka: 28K/5/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: G2M, s.r.o., so sídlom Hlavná 677, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 47530731, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33258/T, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka G2M, s.r.o., so sídlom Hlavná 677, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 47530731, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33258/T
II.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Adam Puškár, so sídlom kancelárie Povodská cesta
10, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 40969151, značka správcu: S 1705.
III.
Súd v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Trnava k sp. zn.
28K/5/2020. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však
môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze
neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň
jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS
SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení
vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli
pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky
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vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce
pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú
pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku..
IV.
Súd z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VI.
Súd p o u č u j e účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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 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.
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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.7.2020
JUDr. Martin Smolko, s u d c a
K058556
Spisová značka: 36K/6/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Michaela Jurčáková, narodená
04.12.1981, bytom Bratislavská 44, 908 51 Holíč, predbežným správcom ktorého je JUDr. Hana Sopko, LL.M., so
sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 42 359 023, značka správcu: S1634, uznesením č.k.:
36K/6/2016 - 120 zo dňa 18.06.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 29.06.2020, zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2020.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.7.2020
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
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K058557
Spisová značka: 25K/16/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o., IČO: 34 109 960, Námestie sv.
Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č.: 688/T, správcom ktorého je: JUDr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01
Dunajská Streda, značka správcu: S 1328, o výmene správcu po konaní prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
I.
Súd odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01
Dunajská Streda, značka správcu: S 1328.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Červeňova 14,
Bratislava, značka správcu S 1565.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.7.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K058558
Spisová značka: 4K/9/2010

Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka: ORAVA FORM, s.r.o. so sídlom Oravická
697/57, 028 01 Trstená, IČO: 36 405 914, správcom ktorého je JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie
Jesenského 29, 036 01 Martin, značka správcu: S 548, takto
rozhodol
Odvoláva
JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin,
značka správcu: S 548, z funkcie správcu dlžníka ORAVA FORM, s.r.o. so sídlom Oravická 697/57, 028 01 Trstená,
IČO: 36 405 914.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.7.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K058559
Spisová značka: 1K/4/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Richard Štaffen, nar. 8.7.1969, Jura
Hronca 3407/3, 010 15 Žilina, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, takto

rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: Mgr. Andreu Buricovú, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný
Kubín.
Odvolaný správca je povinný až do ustanovenia nového správcu s odbornou starostlivosťou vykonávať správu
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majetku podliehajúceho konkurzu.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť novému správcovi do 30 dní podrobnú správu o svojej činnosti, zároveň
mu bez zbytočného odkladu odovzdať správcovský spis spolu s prílohami a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť tak,
aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 02.09.2020 o 9:00 hodine, ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti
Okresného súdu Žilina č. 2, s nasledovným programom:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov.
Schválenie návrhu na nového správcu.
Rôzne, záver.

Prezentácia veriteľov začne o 8:50 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa - originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci
alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z.) .

Okresný súd Žilina dňa 22.7.2020
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K058560
Spisová značka: 6K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Jakušová, nar. 27.09.1942, bytom
013 05 Lysica 77, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01
Žilina, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 23.7.2020
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K058561
Spisová značka: 1NcKR/2/2020
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Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971, trvale bytom mesto Žilina,
010 01 Žilina, prechodne bytom Baničova 3393/6, 010 01 Žilina, o návrhu dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971, trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina.
Dlžníka: Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971, trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, oddlžuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 22.7.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K058562
Spisová značka: 4K/9/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971,
trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, prechodne bytom Baničova 3393/6, 010 01 Žilina, (do 04.09.2012
podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Eva Jankovičová, s miestom podnikania Gerlachovská 3105/8, 010 08
Žilina, IČO: 45 459 401), uznesením 4K/9/2013-707 zo dňa 16.6. 2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 10.7. 2020.
Okresný súd Žilina dňa 13.7.2020
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
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K058563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Haňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová pri Senci 266, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1962
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/54/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/54/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
konkurznej podstaty úpadcu: Marta Haňová, nar. 14.01.1962, trvale bytom Kraľová pri Senci 266, 900 50 Kraľová
pri Senci (ďalej len „úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn.
37OdK/54/2017, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje
súpis oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa)
Zabezpečený veriteľ:
Oddelená
Zabezpečeného veriteľa:

podstata

SR - Daňový úrad Bratislava

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnutešnostiam č. 102680/2016 zo dňa 23.02.2016,
Právny dôvod vzniku/zriadenia
vyknateľné dňom 01.03.2016, právoplatné dňo m16.032016, zriadené v zmysle § 81 ods. 1 zákona č.
zabezpečovacieho práva:
563/2009 Z. z. o správe daní
Dátum vzniku zabezpečovacieho
23.02.2016
práva:
Poradie zabezpečovacieho práva: v prvom poradí
Poradie zabezpečenej pohľadávky
3/1
v zozname pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky: 311,25 eur

Nehnuteľnosti: pozemky
Por. Druh
Výmera
č.
pozemku
v m2

Štát Obec

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku

1.

orná pôda

56294

SR Jasenové Jasenové

1006

1376

258/1014145 20,- eur

2.

orná pôda

62142

SR Jasenové Jasenové

1188

1830

258/1014145 20,- eur

Dôvod
zapísania
do
súpisu
majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 písm. a) ZKR

V Bratislave, dňa 24.07.2020
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K058564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feix Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 92/29, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/425/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/425/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I dňa 06.09.2019, sp. zn. 37OdK/425/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 194/2019 zo dňa 08.10.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Viktor Feix, nar.
01.09.1974, Školské námestie 392/29, 906 38 Rohožník (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Viktor Feix, nar. 01.09.1974, Školské
námestie 392/29, 906 38 Rohožník končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K058565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bečarevičová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorvátska 57/436, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/276/2019 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50a, 821 02 Bratislava týmto ako správca
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dlžníka: Mária Bečarevičová, nar. 21.10.1983, Hlavná 257/136, 900 23 Viničné (ďalej aj ako len „Dlžník“),
oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny ďalší majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet resp. žiadosť o odkúpenie majetku v zmysle
167p ods. (2) ZKR v spojení s neúspešnými ponukovými konaniami, ktoré boli zverejnené v OV; správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Ing. Róbert Baran, správca

K058566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubaj Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinská 5019 / 6, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/86/2020 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/86/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, správca dlžníka Andrej Zubaj, nar. 25.06.1979, Slatinská 5019/6, 821 07 Bratislava – Vrakuňa,
týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“), dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona) a po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Andrej Zubaj, nar. 25.06.1979,
Slatinská 5019/6, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
dlžníka Andrej Zubaj, nar. 25.06.1979, Slatinská 5019/6, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, v zmysle § 167v ods. 1
Zákona zrušuje.

K058567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Sýkorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná cesta 2453/3, 831 04 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/219/2020 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/219/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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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, správca dlžníka: Valéria Sýkorová, nar. 17.
12. 1949, bytom: Pekná cesta 2453/3, 831 04 Bratislava – Rača (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 32OdK/219/2020 zo dňa 25. 06. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the Valéria Sýkorová, nar. 17. 12. 1949, bytom: Pekná cesta 2453/3, 831 04
Bratislava – Rača (hereinafter only as „Debtor“) my duty is to inform that with the resolution of the
District Court Bratislava I., reference: proc. no. 32OdK/219/2020, dated on June 25th, 2020 bankruptcy was
declared on the Bankrupt's estate.
Uvedené uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 142/2020
dňa 24. 07. 2020.
The abovementioned resolution of the was published in Commercial Report (Bulletin) of Slovak republic
No.: OV 142/2020 dated on July 24th 2020.
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 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods.9 ZoKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day afterthe 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)
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 adresu: JUDr. Ivana Hutňanová, so sídlom Krížna 17D, 811 07 Bratislava.
According to the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") 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 Debtors assets in one original to the bankruptcy
administrator to the address: JUDr. Ivana Hutňanová, registered office Krížna 17D, 811 07 Bratislava,
Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 25. 07 2020.
The date 25th of July 2020 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).
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtompodľa 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
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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. Ivana Hutňanová, správca
JUDr. Ivana Hutňanová, trustee

K058568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Sýkorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná cesta 2453/3, 831 04 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/219/2020 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/219/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Valéria Sýkorová, nar. 17. 12. 1949, bytom: Pekná cesta 2453/3, 831
04 Bratislava – Rača, správca v zmysle § 85 ods. 2 zákona 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:
Krížna 17D (vchod: Blumentálska 18), 811 07 Bratislava v úradných hodinách v pondelok až piatok od 8.30 hod.
do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
emailovú adresu: ivahut@gmail.com.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca
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K058569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Sýkorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná cesta 2453/3, 831 04 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/219/2020 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/219/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Valéria Sýkorová, nar. 17. 12. 1949, bytom: Pekná cesta 2453/3, 831
04 Bratislava – Rača, správca v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú
s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK1702000000003044855055. Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak
bolo podané na predpísanom tlačive (§ 32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na správcom zverejnený bankový účet bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu (§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR). Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa,
ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré
možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K058570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 288/21, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/221/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/221/2019
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):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Štefan Zubák, nar. 08.02.1961, Mierová 288/21, 821 05 Bratislava, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok bola dňa 20.07.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
CP Inkaso s.r.o. 29027241 Opletalova 1603/57 Praha1 – Nové Město

PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
110 00 Česká republika 7.652,85 €

LawService Recovery, k.s., správca

K058571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sitár Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zumberská 4670 / 1, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/58/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/58/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE 1. PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Tomáš Kozovský, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Sitár, nar. 29.01.1964, Zumberská
4670/1, 902 01 Pezinok, spis. 32OdK/58/2020, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu mimo dražby.
I. Predmet predaja:
1.

Typ súpisovej položky majetku: Hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci: Osobné vozidlo DAEWOO MATIZ, karoséria AB HATCHBACK 5dv., rok výroby 1999,
farba strieborná metalíza svetlá.
Stav automobilu: automobil pojazdné, karoséria dverí, podbehov značne skorodovaná, interiér automobilu
primeraný veku, STK a emisnú kontrolu má platnú.
Najazdené km: cca 141 000 Km
výrobné číslo hnuteľnej veci: KLY4A11BDXC265959
súpisová hodnota majetku: 400 Eur
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu
konkurznej podstaty a je zapísaná v súpise konkurznej podstaty samostatne pri každej súpisovej zložke majetku.

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponuku,
ktorá však nesmie byť nižšia ako polovica súpisovej hodnoty určenej správcom. Majetok úpadcu sa odpredáva
ako celok alebo jednotlivé majetkové hodnoty samostatne.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku, jeho obhliadku ako aj úplne znenie podmienok verejného
ponukového konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u JUDr. Tomáša Kozovského na tel.č.: 02/5249
3831, príp. mailom na adrese: sekretariat@kozovsky.sk.

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

105

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Tomáš Kozovský,
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – Juraj Sitár neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
- návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu záujmu,
- doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet vedený v ČSOB, a.s. IBAN: SK86 7500 0000 0002 0274 8383 v
lehote na predkladanie ponúk,
- doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia
občianskeho preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je
ním overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace.
- oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 15. dňa od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku
nemožno meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného
ponukového konania.

IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese:
JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava dňa 18.08.2020 o 10,00 hod., o čom správca vyhotoví
zápisnicu.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 10 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň
oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. V prípade rovnosti rozhoduje časové prvenstvo
ponuky, komplexnosť a výhodnosť ďalších kritérií. Neúspešným záujemcom budú zložené sumy vrátené do 5 dní
odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca vyzve víťaza verejného ponukového konania
na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej
kúpnej ceny.
Správca si vyhradzuje právo : ● meniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť ● v
prípade nevyhovujúcich návrhov odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné
● v prípade formálnych nedostatkov vyzvať záujemcu na ich odstránenie.
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V Bratislave dňa 24.07.2020
JUDr. Tomáš Kozovský
správca

K058572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávidová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 999/58, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/46/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/46/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Ružena Dávidová, nar. 02.11.1957, trvale bytom Hlavná 999/58, 900
31 Stupava , týmto v zmysle ustanovenia § 167 ods.1 zákona č. 7/2005 z.Z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu
Ružena Dávidová, nar. 02.11.1957, trvale bytom Hlavná 999/58, 900 31 Stupava, sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K058573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mrlák Ľubor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tranovského 2179 / 24, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/173/2019 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Vojtech Agner, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu S 1690, správca
úpadcu: Ľubor Mrlák, nar. 22.02.1966, Tranovského 2179/24, 841 02 Bratislava, týmto oznamuje zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v kancelárii na adrese: Cintorínska 22,
811 08 Bratislava, každý pracovný deň v úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia
na tel. čísle: 0901919180, emailom :office@agbr.sk
Dňa 24.07.2020
JUDr. Vojtech Agner
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K058574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirex SK, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 303 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - správca úpadcu Mirex SK, s. r. o., so sídlom Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, IČO: 36
303 348, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu a § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy
(„návrh“), predmetom ktorej je nasledovný majetok úpadcu („majetok“, alebo „predmet kúpy“):
Motorové vozidlo IVECO 120 E 18 EUROCARGO, rok výroby 2002, VIN: ZCFA1ED1102388066.
Vyhlasovateľ ponukového konania: JUDr. Lukáš Tyko, správca, s adresou kancelárie Palackého 5, 911 01
Trenčín.
Spôsob podávania návrhov: účastníci doručia svoje návrhy osobne do kancelárie správcu alebo poštou na
adresu správcu: JUDr. Lukáš Tyko, správca, s adresou kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, v nepriehľadnej
zalepenej obálke s výrazným označením “Ponukové konanie motorové vozidlo (IVECO) – KONKURZ 8K/31/2019
– NEOTVÁRAŤ”. Za deň doručenia návrhu sa považuje deň, kedy je zásielka s návrhom doručená do kancelárie
správcu.
Lehota na podávanie návrhov: 15 (slovom: pätnásť dní) odo dňa zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku; ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku („lehota“). Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty.
Návrh musí byť písomný, v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania (adresa) a identifikačné číslo účastníka, ak je
pridelené, alebo;
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu (adresa) účastníka;
c) adresu elektronickej pošty účastníka alebo telefonický kontakt;
d) presné vymedzenie predmetu návrhu;
e) navrhovanú kúpnu cenu za prevod vlastníckeho práva k majetku, a to v mene euro (úpadca nie je platiteľ
DPH);
f) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za účastníka.
Po doručení návrhu je návrhom účastník viazaný a nemôže ho meniť, dopĺňať, odvolať, a ani vziať späť až do
ukončenia ponukového konania.
Účastník môže v ponukovom konaní predložiť iba jeden návrh, inak sa na jeho návrhy v ponukovom konaní
neprihliada. Chyby v písaní a počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti návrhu možno opraviť iba do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Na návrhy doručené vyhlasovateľovi po uplynutí lehoty, na návrhy, ktoré neobsahujú všetky predpísané
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náležitosti, podmienené návrhy, a ani na návrhy, ktoré umožňujú nejednoznačný výklad sa ponukovom konaní
neprihliada.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadny z predložených návrhov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
kedykoľvek bez ďalšieho zrušiť ponukové konanie alebo jeho časť. Oznámenie o prijatí vybraného návrhu
vyhlasovateľ odošle iba vybranému účastníkovi („oznámenie“). Vybraný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s
vyhlasovateľom kúpnu zmluvu v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení podľa predchádzajúcej vety.
Doručené návrhy vyhlasovateľ odosielateľom nevracia. Všetky náklady spojené s prípravou návrhu, obhliadkou
majetku a predložením návrhu znáša účastník.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu navrhovanú kúpnu
cenu za majetok („vybraný návrh“). Ak je návrhov s rovnakou kúpnou cenou niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený
vyzvať dotknutých účastníkov, aby zvýšili výšku navrhovanej kúpnej ceny.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu vybranému účastníkovi: e- mail alebo poštová zásielka na
adresu vybraného účastníka uvedenú v návrhu. Pre prípad, že si vybraný účastník zásielku neprevezme do
piatich dní od jej odoslania, zásielka sa považuje za doručenú v piaty deň odo dňa jej odoslania vyhlasovateľom.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom („kúpna zmluva“) v lehote a na mieste
určenom vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Zmluvné dojednania, ktoré budú súčasťou kúpnej zmluvy:
a) predmet kúpy bude kupujúcemu prenechaný ako stojí a leží,
b) kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať v lehote najviac päť dní po podpise kúpnej zmluvy,
c) náklady spojené s prevzatím a prepravou predmetu kúpy bude znášať kupujúci,
d) miestom prevzatia predmetu kúpy bude Ilava, Pivovarská ul., prípadne iné miesto určené vyhlasovateľom,
e) nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho
uzatvorením kúpnej zmluvy
f) kupujúci je povinný zložiť kúpnu cenu v celej výške pred podpisom kúpnej zmluvy vyhlasovateľom.
Ponukové konanie končí uzavretím kúpnej zmluvy medzi vyhlasovateľom a vybraným účastníkom.Účastník
ponukového konania doručením návrhu vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania, a ak je
fyzickou osobou aj so spracovaním svojich osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na
uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a
nasl. Obchodného zákonníka. Ďalšie podrobnosti o ponukovom konaní možno získať na adrese
lukas.tyko@gmail.com, alebo tel. na 0950 411 267.

K058575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obtulovičová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1246/43, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/88/2020 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/88/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
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JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Margita Obtulovičová, nar. 14.08.1958, trvale
bytom: gen. M.R. Štefánika 1246/43, 901 01 Malacky, občan SR v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZKR“),zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
oddelenej podstaty.

• žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K058576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obtulovičová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1246/43, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/88/2020 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/88/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Margita Obtulovičová, nar. 14.08.1958, trvale
bytom: gen. M.R. Štefánika 1246/43, 901 01 Malacky, občan SR v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZKR“), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty.

• žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

JUDr. Michaela Voleková, správca
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K058577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirex SK, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 303 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - správca úpadcu Mirex SK, s. r. o., so sídlom Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, IČO: 36
303 348, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu a § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy
(„návrh“), predmetom ktorej je nasledovný majetok úpadcu, t.j. motorové vozidlá:
Popis
DODGE RAM 1500 5.6 291 kW

Rok výroby
2014

VIN
1C6RR7MT1ES479512

Počet najazdených km
79.560

ďalej ako „majetok“, alebo „predmet kúpy“.
Vyhlasovateľ ponukového konania: JUDr. Lukáš Tyko, správca, s adresou kancelárie Palackého 5, 911 01
Trenčín.
Spôsob podávania návrhov: účastníci doručia svoje návrhy osobne do kancelárie správcu alebo poštou na
adresu správcu: JUDr. Lukáš Tyko, správca, s adresou kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, v nepriehľadnej
zalepenej obálke s výrazným označením “Ponukové konanie motorové vozidlo (DODGE) – KONKURZ
8K/31/2019 – NEOTVÁRAŤ”. Za deň doručenia návrhu sa považuje deň, kedy je zásielka s návrhom doručená do
kancelárie správcu.
Lehota na podávanie návrhov: 15 (slovom: pätnásť dní) odo dňa zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku; ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku („lehota“). Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty.
Návrh musí byť písomný, v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania (adresa) a identifikačné číslo účastníka, ak je
pridelené, alebo;
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu (adresa) účastníka;
c) adresu elektronickej pošty účastníka alebo telefonický kontakt;
d) uvedenie motorového vozidla, ktorého sa návrh týka;
e) navrhovanú kúpnu cenu za prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu, a to v mene euro (úpadca nie je
platiteľ DPH);
f) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za účastníka.
Minimálna požadovaná kúpna cena: 25.000,- EUR.
Po doručení návrhu je návrhom účastník viazaný a nemôže ho meniť, dopĺňať, odvolať, a ani vziať späť až do
ukončenia ponukového konania.
Účastník môže v ponukovom konaní predložiť iba jeden návrh, inak sa na jeho návrhy v ponukovom konaní
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neprihliada. Chyby v písaní a počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti návrhu možno opraviť iba do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov. Na návrhy doručené vyhlasovateľovi po uplynutí lehoty, na návrhy, ktoré
neobsahujú všetky predpísané náležitosti, podmienené návrhy, a ani na návrhy, ktoré umožňujú nejednoznačný
výklad sa v ponukovom konaní neprihliada.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadny z predložených návrhov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
kedykoľvek bez ďalšieho zrušiť ponukové konanie alebo jeho časť. Oznámenie o prijatí vybraného návrhu
vyhlasovateľ odošle iba vybranému účastníkovi („oznámenie“). Vybraný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s
vyhlasovateľom kúpnu zmluvu v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení podľa predchádzajúcej vety.
Doručené návrhy vyhlasovateľ odosielateľom nevracia. Všetky náklady spojené s prípravou návrhu, obhliadkou
majetku a predložením návrhu znáša účastník.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu navrhovanú kúpnu
cenu za motorové vozidlo („vybraný návrh“). Ak je návrhov s rovnakou kúpnou cenou niekoľko, vyhlasovateľ je
oprávnený vyzvať dotknutých účastníkov, aby zvýšili výšku navrhovanej kúpnej ceny.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu vybranému účastníkovi: e- mail alebo poštová zásielka na
adresu vybraného účastníka uvedenú v návrhu. Pre prípad, že si vybraný účastník zásielku neprevezme do
piatich dní od jej odoslania, zásielka sa považuje za doručenú v piaty deň odo dňa jej odoslania vyhlasovateľom.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom („kúpna zmluva“) v lehote a na mieste
určenom vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Zmluvné dojednania, ktoré budú súčasťou kúpnej zmluvy:
a) predmet kúpy bude kupujúcemu prenechaný ako stojí a leží,
b) kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať v lehote najviac päť dní po podpise kúpnej zmluvy,
c) náklady spojené s prevzatím a prepravou predmetu kúpy bude znášať kupujúci,
d) miestom prevzatia predmetu kúpy bude Bratislava, prípadne iné miesto určené vyhlasovateľom,
e) nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho
uzatvorením kúpnej zmluvy,
f) kupujúci je povinný zložiť kúpnu cenu v celej výške pred podpisom kúpnej zmluvy vyhlasovateľom.
Ponukové konanie končí uzavretím kúpnej zmluvy medzi vyhlasovateľom a vybraným účastníkom. Účastník
ponukového konania doručením návrhu vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania, a ak je
fyzickou osobou aj so spracovaním svojich osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na
uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a
nasl. Obchodného zákonníka. Ďalšie podrobnosti o ponukovom konaní možno získať na adrese
lukas.tyko@gmail.com, alebo tel. na 0950 411 267.

K058578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňák Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamateyova 1580 / 7, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/358/2018 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/358/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie
Aktualizácia súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku č. 1. – 3. zapísaných do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu
I Vojtech Vaňák, nar. 06.01.1955, trvale bytom Mamateyová 7, 851 02 Bratislava Slovenská republika, č.k.: 8OdK/358/2018, zverejnenom v
OV 229/2019, zo dňa 27.11.2019, podľa Znaleckého posudku č. 53/2020 a Znaleckého posudku č. 54/2020 , zhotovenom znalcom: Ing.
Peter Villant, Agátová 539/4, 962 71 Dudince
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Katastrálne
územie
Tomášov
Janošíková

Parcela
registra
„E“
„E“

Výmera v Č. LV Parcelné
m2
číslo
8046
1551 600/3
5122
1837 808

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu
1/6
1/1

Súpisová
hodnota
911,88 €
4 760,-€

Tomášov

„E“

6332

1/6

717,63 €

Pozemky
Súpisová zložka Druh
Štát Okres Obec
majetku č.
pozemku
1.
Orná pôda SR Senec Tomášov
2.
Orná pôda SR Senec Dunajská
Lužná
3.
Orná pôda SR Senec Tomášov

1859 437/2

JUDr. Juraj Bašnák, správca

K058579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Jakubčeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 51, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/491/2018 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/491/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ ROZVRHU

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Adriana Jakubčeková, nar. 16.10.1970, Poľnohospodárska 51, 821 07 Bratislava, zastúpená: Centrum právnej
pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, pod číslom
konania 8OdK/491/2018, v ktorej bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Adriana Jakubčeková, nar.
16.10.1970, Poľnohospodárska 51, 821 07 Bratislava uznesením zverejneným v Obchodnom vestníku č.
14/2019 zo dňa 21.01.2019, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Adriana Jakubčeková,
nar. 16.10.1970, Poľnohospodárska 51, 821 07 Bratislava, pod číslom konania 8OdK/491/2018 a zároveň mi bola
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uložená povinnosť predložiť správy o činnosti správcu súdu.

Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty dlžníka vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu: vyhotovil súpis majetku, prijímal doručené prihlášky veriteľov,
zostavil zoznam pohľadávok, speňažoval a zabezpečoval majetok. Po speňažení konkurznej podstaty a po
zistení, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý, pripravil tento rozvrh výťažku.

II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

ZÁKONNÉ USTANOVENIA

Podľa § 167j zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):

Súpis majetku konkurznej podstaty
(1) Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

(2) Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca
zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na zapísaní majetku do
súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto
podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo
súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.

(3) Ustanovenia § 76 a 77 sa použijú primerane.

Podľa § 167u ZKR:
Rozvrh výťažku
(1) Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými
môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer
zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.

(2) Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom
pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých
prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(3) Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od
zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.

III.
NÁVRH ROZVRHU

Konkurzná podstata predstavuje spolu 27.000,- EUR.

A)

1.

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku

Oddelená podstata

V konkurze na majetok úpadcu nebol evidovaný žiaden majetok oddelenej podstaty.

2.

Všeobecná podstata

V súlade s § 76 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do všeobecnej podstaty. Do súpisu všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 57/2019, dňa 21.03.2019 správca spísal nehnuteľnosť –
byt, spoluvlastnícky podiel ½, hodnota súpisovej položky 60.000,- EUR. Správca nezistil žiaden majetok, ktorý sa
týka oddelenej podstaty, ktorý by slúžil na uspokojenie zabezpečeného veriteľa.

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Byt
Popis: trojizbový byt v panelovom dome
Obec: Bratislava, mestská časť Vrakuňa
Štát: SR
Ulica: Poľnohospodárska
Orientačné číslo vchodu: 51

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo bytu: 46
Číslo poschodia: 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku: 7809 / 338886
Názov katastrálneho územia: Vrakuňa
Číslo listu vlastníctva: 3066
Súpisné číslo: 8700
Parcelné číslo: 631/ 25, 631/ 26, 631/ 27
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/2

Deň zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: 08.02.2019
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 167h ods. 1 ZKR - majetok patriaci Dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu, preukázané vlastníctvo Dlžníka
Opis tiarch:
- Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome v zmysle § 15 zákona č.182/1993 Z.z. v znení
zákona č.151/1995 Z.z.
- Exekučné záložné právo v prospech Dopravný podnik Bratislava, a.s. (IČO: 492736) na podiel 1/2 na byt č.46
na 8.p., vchod Poľnohospodárska 51, podľa exekučného príkazu EX 33499/14 zo dňa 14.05.2015 (súdny
exekútor JUDr. Rudolf Krutý PhD., Bratislava), Z-10581/15
- Záložné právo v prospech správcu konkurznej podstaty JUDr. Adam Puškár-správca na nehnuteľnosti:
spoluvlast. podiel podiel 1/2 na byt č.46 na 8.p., vchod Poľnohospodárska 51 v konkurznom konaní
8OdK/491/2018 zo dňa 8.1.2019, značka správcu S 1705, Z-2819/19.

Hodnota súpisovej položky: 60.000,- EUR

SKP následne pristúpil k dražbe uvedenej nehnuteľnosti, vzhľadom na zákonné ustanovenie § 167n ZKR, podľa
ktorého je dražba nehnuteľnosti dlžníka možná jedine spôsobom dobrovoľnej dražby, resp. podľa § 167o ods. 1
ZKR, podľa ktorého je dražba obydlia dlžníka možná jedine spôsobom dobrovoľnej dražby.

Na prvom kole dražby sa nezúčastnil žiadny účastník. Následne licitátor vyhlásil dražbu za neúspešne skončenú.

Na druhom kole dražby sa nezúčastnil žiadny účastník. Následne licitátor vyhlásil dražbu za neúspešne
skončenú.

Na treťom kole dražby sa zúčastnilo 11 účastníkov, ktorí zložili dražobnú zábezpeku vo výške 7.500,-EUR. Po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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splnení všetkých zákonných povinností licitátora došlo k úspešnému vydraženiu majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu za sumu najvyššieho podania 37.000,- EUR. (slovom tridsaťsedemtisíc EUR) čím licitátor udelil príklep
účastníkovi dražby s číslom dva.

Dňa 28.11.2019 však do kancelárie SKP bolo doručené podanie na uplatnenie práva na vykúpenie majetku
oprávnenou osobou, ktorým si syn dlžníka Martin Jakubček podľa § 167r ods.1 a ods. 2 ZKR uplatnil právo na
vykúpenie vyššie uvedeného majetku z konkurznej podstaty.

Adriana Jakubčeková s vykúpením vyššie uvedeného majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou, jej
synom Martinom Jakubčekom, súhlasila.

§ 167r zákona o konkurze a reštrukturalizácii
„(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.“

Dňa 06.12.2019 Martin Jakubček zložil na účet správcu sumu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, poníženú
o nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, v dôsledku čoho vlastníctvo vyššie uvedenej nehnuteľnosti nenadobudol
vydražiteľ, ale ako oprávnená osoba v zmysle § 167r ods. 2 a nasl. ZKR a to syn dlžníčky Martin Jakubček.

SKP podľa § 167r ods. 3 ZKR nepostihnuteľnú hodnotu obydlia dlžníka započítal na úhradu kúpnej ceny.
Postupom podľa § 167u ods. 2 ZKR SKP z výťažku odpočítal svoju odmenu a náklady spojené so speňažením
majetku. Náklady speňaženia majetku boli tvorené: náklady dražby 4.432,90,- EUR, odmena správcu za
speňaženie majetku 3.546,90,- EUR, súdny poplatok podľa položky 5 písm. c) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o
súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur) vo výške 35,12,- EUR, súdny poplatok podľa položky 5 písm.
a) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (1,2 % zo
speňaženej sumy z podstaty, najviac 1 991,50 eura) vo výške 324,- EUR, paušálna odmena správcu vo výške
500,-EUR. Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z. z. za obdobie 1/2019 až 7/2020, celkom 19 x 30 EUR, celkom 570,00 EUR. Predpokladané náklady
správcu do zrušenia konkurzu: náhrada nákladov za vedenie kancelárie 08/2020 - 30,00 EUR. Ďalšie náklady:

Krajský dopravný inšpektorát – poštovné
Centrálny depozitár cenných papierov – poštovné
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti Adriana Jakubčeková – poštovné

1,70,-EUR
1,70,-EUR
1,70,-EUR
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Žiadosť o zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti – Okresný úrad Bratislava – poštovné
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti – Ladislav Noskovič – poštovné
Zmluva o vykonaní dražby – AUCTIO s.r.o. - poštovné
žiadosť o poskytnutie súčinnosti – Okresný úrad Bratislava – poštovné
Osvedčenie pravosti podpisu - JUDr. Magdaléna Čížová, notár
Zmluva o vykonaní dražby – AUCTIO s.r.o. - poštovné
Oznámenie o dražbe – AUCTIO s.r.o. - poštovné
Osvedčenie pravosti podpisu - JUDr. Magdaléna Čížová, notár
Oznámenie o dražbe – AUCTIO s.r.o. - poštovné
Oznámenie o uplatnení práva na vykúpenie majetku – Martin Giertl – poštovné
Žiadosť o zápis vlastníckeho práva - Okresný úrad Bratislava - poštovné

Celková suma výťažku všeobecnej podstaty vrátane nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka
Nepostihnuteľná hodnota obydlia
Celková suma výťažku všeobecnej podstaty
Celková suma nákladov konkurzu
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

1,85,-EUR
1,70,-EUR
2,15,-EUR
1,70,-EUR
5,30,-EUR
2,55,-EUR
2,20,-EUR
5,30,-EUR
2,20,-EUR
2,10,-EUR
2,55,-EUR

37.000,- EUR
10.000,- EUR
27.000,- EUR
9.473,62,- EUR
17.526,38,- EUR

Rozdelenie výťažku tvoriaceho všeobecnú podstatu – nezabezpečení veritelia:
Pohľadávky nezabezpečených veriteľov budú uspokojené v plnom rozsahu, nakoľko majetok vo všeobecnej
podstate prevyšuje výšku pohľadávok prihlásených veriteľov aj nákladov konkurzu.

S poukazom na vyššie uvedené SKP predkladá tento rozvrh v zmysle ust. § 167u a nasl. ZKR nasledovne:

Výška
prihlásenej
pohľadávky

Por.
Veriteľ
č.

1

Profi
Credit
Slovakia,
Pribinova 25, Bratislava

celkovej
sumy

percento
Výška
zistenej
pohľadávky
pohľadávky
rozvrhom

uspokojenia výška
konečným pohľadávky
rozvrhom

uspokojenia
konečným

s.r.o.,
941,22,-EUR

941,22,-EUR

941,22,-EUR
100 %

2

3

Slovenská republika - Krajský súd
v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 7,02,- EUR
Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 3 903,54,- EUR
821 08 Bratislava

7,02,- EUR

7,02,- EUR
100 %

3 903,54,- EUR

3 903,54,- EUR
100 %

Určenie percentuálneho pomeru uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty: 100 %
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IV.
Správca týmto súčasne vyzýva veriteľov, ktorí tak doposiaľ neurobili, na oznámenie čísla účtu a variabilného
symbolu na úhradu súm, pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty, a to písomne na adresu sídla správcu: JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10,
929 01 Dunajská Streda, alebo prostredníctvom e-mailu: puskar@apadvokat.sk.

JUDr. Adam Puškár
správca konkurznej podstaty dlžníka Adriana Jakubčeková

K058580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Kittlerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/12/2017 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/12/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty
Ing. Miroslav Kapolka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zlatica Kittlerová, nar. 05.07.1972, bytom
Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava - Rača, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 6K/12/2017, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty, a súčasne
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie podľa § 96 ods. 3 a 4 ZKR: Veriteľský výbor, dotknutý 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 odôvodnená, inak sa na
ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
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Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K058581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Socratous Georgios, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 3540/21, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že majetok podliehajúci konkurzu, prestal podliehať konkurzu
JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Ing. Georgios Socratous, nar. 23.04.1960, Revolučná 3540/21, 821
04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/17/2019, týmto
zverejňuje oznámenie o nižšie uvedených súpisových zložkách majetku č. 2,5,6,7 - majetok zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 49/2020 zo dňa 11.03.2020 (K022342):
Názov
katastrálneho
územia

Číslo súpisovej
položky majektu

Typ súpisnej
Obec,
položky majetku Štát

2

Stavba Stará
Stará Turá
Záhradná chatka Turá, SR

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku
Nehnuteľná vecPozemok
Nehnuteľná vecPozemok

5
6

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

7

Nehnuteľná vecPozemok

Číslo Parcelné
LV
číslo

Súpisné
číslo

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

4895

5561

1 700,00 €

2/6

2998/34

Druh pozemku, register, výmera pozemku, štát,
obec, názov katastrálneho územia, číslo LV,
parcelné číslo
Záhrada, register "C", 513m2, SR, Stará Turá, Stará
Turá, 4895, 2998/12
Záhrada, register "C", 12m2, SR, Stará Turá, Stará
Turá, 4895, 2998/34

Druh pozemku, register, výmera pozemku, štát,
obec, názov katastrálneho územia, číslo LV,
parcelné číslo
Záhrada, register "C", 1406m2, SR, Stará Turá, Stará
Turá, 4997, 2998/30

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota majetku

2/6

363,00 EUR

2/6

8,50 EUR

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota majetku

2/174

34,00 EUR

V zmysle ustanovenia §167j ods. 2 ZKR, kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť si
u správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak akýkoľvek veriteľ prihlásenej
pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom
vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na
zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ neurobí, správca
majetok zo súpisu vylúči.
Vzhľadom na skutočnosť, že žiaden z veriteľov do 60 dní od zverejnenia námietky, ktorá bola zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 52/2020 dňa 16.03.2020 (K023616) nepožiadal od správcu, aby vyzval toho, kto
podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu, žalobu o vylúčenie
majetku zo súpisu, správca tento majetok vylučuje zo súpisu majetku.
JUDr. Barbora Hudeková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K058582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kratochvíl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozia 601 / 9, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/356/2019 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/356/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341

Zapísaný:

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

Bank. spojenie:

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

Zastúpený:

JUDr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa dražby:
Obchodné meno:

JUDr. Michal Pohovej

Sídlo kancelárie:

Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov pod č. S 1462

správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ing. Arch. Anton Kratochvíl, nar. 27.05.1969, bytom: Kozia 601/9, 811 03 Bratislava

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

25.08.2020

Čas otvorenia dražby:

10:15 hod.
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10:15 hod.

Čas otvorenia pre
účastníkov:

09:45 hod.

Čas otvorenia dražby pre
verejnosť:

10:05 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 EUR / 1 osoba
Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava IV, obec: BA-m.č. Devín, katastrálne územie: Devín, tak ako
sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3295, a to
konkrétne:
·
·

rekreačná chata so súpisným číslom 1268 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“
č. 506 o výmere 42 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele nie je
evidovaný na liste vlastníctva),
pozemok parcely registra „E“ č. 2299/1 o výmere 307 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len ako
„predmet dražby“).

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
a)
Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.
329EX 26/16 (súdny exekútor JUDr. Oľga Reháková),
b)
Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti č. 329EX 26/16
(súdny exekútor JUDr. Oľga Reháková),
c)
Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností č. 329EX 26/16 (súdny
exekútor JUDr. Oľga Reháková),
d)
Poznamenáva sa vyhlásenie dražby nehnuteľností podľa vyhlášky EX 26/16 (súdny exekútor JUDr. Oľga
Reháková),
e)

Exekučné záložné právo č. 329EX 26/16 (súdny exekútor JUDr. Oľga Reháková),

f)

Exekučné záložné právo č. EX 934/2010-57 (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter),

g)
Predmet dražby na severovýchodnej strane a pravdepodobne aj na juhovýchodnej a juhozápadnej
strane z časti zasahuje na pozemok C-KN parc. č. 507/4, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Novy Grob,
s.r.o. Podľa informácie od vlastníka predmetu dražby nebolo na prístavbu a nadstavbu objektu
vydané stavebné povolenie a stavba ako celok nie je zakreslená v katastrálnej mape ani zapísaná na liste
vlastníctva. V katastrálnej mape a na liste vlastníctva je len pôvodná časť predmetu dražby. Kanalizácia je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zaústená do septika, ktorý je osadený na pozemku C-KN parc. č. 505/5.

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Rekreačná chata súp. č. 1268, ulica Pod Kobylou, Bratislava m.č. Devín
Predmetom dražby je samostatne stojaca rekreačná chata na ulici Pod Kobylou na úpätí vrchu Devínska Kobyla,
postavená vo svahu v troch výškových úrovniach. V okolí sa nachádzajú rodinné domy a rekreačne objekty.
K predmetu dražby je prístup z miestnej spevnenej komunikácie, ktorá vedie od Kremeľskej ulice smerom hore do
kopca. Hrad Devin je vzdialený cca 1,2 km a Devínska Kobyla cca 4 km od chaty. Predmet dražby má pôdorysný
tvar písmena "T" a má tri obytné miestnosti. Hlavný vstup do chaty je situovaný z bočnej strany, v strednej časti
predmetu dražby. Rekreačná chata je napojená na vodovod a má prípojku elektriny. Kanalizácia je zaústená do
septika umiestneného na pozemku C-KN parc. č. 505/5. Rekreačná chata je postavená na pozemku C-KN parc.
č. 506 a na severovýchodnej, juhovýchodnej a juhozápadnej strane čiastočne zasahuje aj na pozemok C-KN
parc. č. 507/4. Pôvodne bola chata súčasťou oploteného areálu. V čase obhliadky bol pozemok oplotený z dvoch
strán (od verejnej komunikácie, na severnej strane a z časti na južnej strane). Pôvodný objekt chaty s prízemím a
obytným podkrovím bol daný do užívania v roku 1974. Prístavba a nadstavba chaty bola zrealizovaná v roku
2005. Podľa informácie od vlastníka predmetu dražby bola v roku 2005 zrealizovaná aj kompletná rekonštrukcia a
modernizácia chaty.

Dispozičné riešenie:
1.PP: garáž a kotolňa.
Zastavaná plocha 1.PP je 52,13 m2.
1.NP: predsieň, chodba, kuchyňa spojená s jedálňou, šatník, komora, obývacia izba a kúpeľňa.
Zastavaná plocha 1.NP je 113,87 m2.
Podkrovie: chodba, izba a spálňa.
Zastavaná plocha podkrovia je 52,85 m2.
Vstupné dvere vedú z dvora v strednej časti predmetu dražby do predsiene, z ktorej sa vchádza do chodby. Z
chodby je možný vstup do kúpeľne a kuchyne spojenej s jedálňou. Jedáleň je výškovo posunutá voči kuchyni a je
z nej možný vstup na dvor. Z kuchyne sa vchádza do obývacej izby, šatníka, komory a na schodisko vedúce do
obytného podkrovia. Z obývacej izby je riešený vstup na balkón a na zadný dvor na opačnej strane chaty. V
obytnom podkroví sa nachádza chodba, z ktorej sa vchádza do spálne a izby. Zo spálne je riešený vstup na veľkú
terasu s výhľadom na hrad Devin. Z izby je možný vstup do záhrady na severovýchode pozemku (záhrada je na
cudzom pozemku). V prednej časti chaty v suteréne je garáž, ktorá je konštrukčne, nie však dispozične,
prepojená s rekreačnou chatou. Je rozdelená na dve miestnosti, garáž a kotolňu.

Technicko – konštrukčné riešenie:
Základy rekreačnej chaty sú pravdepodobne z lomového kameňa v pôvodnej časti predmetu dražby. V prístavbe
sú základy betónové pásové s vodorovnou a zvislou hydroizoláciou nadzákladových konštrukcií. Zvislé nosné
konštrukcie pravdepodobne tvorí kombinácia muriva z lomového kameňa a porobetónových tvárnic. Prevažná
časť obvodových stien a priečok predmetu dražby je postavená pravdepodobne z porobetónových tvárnic.
Stropnú konštrukciu nad garážou tvoria betónové stropné vložky uložené na oceľových nosníkoch s rovným
podhľadom. Strop nad prízemím tvorí železobetónová doska s rovným podhľadom. Strecha je kombinovaná, z
časti je plochá pochôdzna, pravdepodobne z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov a tvorí terasu. Z
časti je šikmá sedlová s dreveným hambálkovým krovom, zateplená s krytinou z betónovej škridly. Klampiarske
konštrukcie strechy a vonkajšie parapety sú z pozinkovaného plechu. Presahujúca strecha je podbitá dreveným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

123

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

obkladom. Obvodové múry nie sú zateplené. Povrch fasády tvorí vápennocementová hladká omietka. V soklovej
časti a na bočnej stene garáže je zrealizovaný obklad z prírodného kameňa. Fasáda nad garážou je z čelnej a
bočnej strany obložená dreveným obkladom osadeným na rošte. Okná, zasklené steny a vstupné dvere sú
plastové s izolačným dvojsklom. V obytnom podkroví sú drevené strešné okná s izolačným dvojsklom a vnútornou
roletou. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké s maľbou. Vnútorné dvere sú drevené dyhované v
obložkovej zárubni. Schodisko je kombinované, vrchnú priamu časť tvorí oceľové schodisko z valcovaného
plechu, spodnú točitú časť tvorí betónová konštrukcia s povrchom z keramickej dlažby. Povrch podlahy v obývacej
izbe a šatníku tvoria drevené parkety. V ostatných miestnostiach a pred krbom je keramická dlažba. Keramický
obklad v kúpeľni je realizovaný do výšky 2,3 m. Nachádza sa tu keramické umývadlo s pákovou zmiešavacou
batériou, akrylátová rohová vaňa s vírivkou a pákovou zmiešavacou batériou so sprchovou hlavicou, WC kombi,
pisoár a nerezový rebríkový radiátor. Za hliníkovou roletou vo výklenku je osadený elektrický kotol Protherm so
zabudovaným zásobníkom TUV a príprava na práčku. Kuchynská linka je na báze dreva so zabudovanými
spotrebičmi - sklokeramická varná doska, teplovzdušná elektrická rúra, nerezový digestor, nerezový drez s
pákovou zmiešavacou batériou a samostatná chladnička s mrazničkou. Za kuchynskou linkou je zrealizovaný
keramicky obklad. Na presklených vstupných dverách a zasklených stenách sú vnútorne hliníkové žalúzie, ktoré
sú čiastočne poškodené. Na oknách smerom do ulice sú v obývacej izbe osadené vonkajšie hliníkové žalúzie na
elektrický pohon. V obývacej izbe je murovaný krb s teplovzdušnou krbovou vložkou. V šatníku je vstavaný
policový a vešiakový systém. Na balkóne je keramická dlažba a zábradlie zo sklenených tabúľ z bezpečnostného
skla ukotvených do oceľových stĺpikov. V obytnom podkroví je na šikmých častiach sadrokartónový podhľad.
Povrch podlahy v izbe a na chodbe tvoria drevené parkety. Na chodbe sú parkety lokálne poškodené. V spálni sú
pôvodné drevené mozaikové parkety a vývod teplovzdušného kúrenia. Na terase je keramická dlažba. Zábradlie
je z časti murované s omietkou a ukončené keramickou dlažbou, z časti je zo sklenených tabúľ z bezpečnostného
skla ukotvených do oceľových stĺpikov. Štítová stena zo strany od terasy je obložená drevom. Garážová brána je
segmentová plastová na diaľkové ovládanie. Povrch podlahy v garáži tvorí keramická dlažba. Dvere do kotolne sú
voštinové, osadené v oceľovej zárubni. V kotolni je osadený elektrický bojler. Pri garážovej bráne je záhradný
ventil. Elektroinštalácia je v celej chate vrátane garáže svetelná a zásuvková. Pod omietkou je rozvod pre
zabezpečovacie zariadenie na prízemí aj v obytnom podkroví. Ističová skriňa je umiestnená na chodbe.
Vykurovanie je teplovodné, riešené oceľovými doskovými radiátormi s reguláciou termostatmi samostatne na
každom podlaží. V chate je podľa informácie od vlastníka predmetu dražby zrealizovaný vnútorný rozvod plynu. V
danej lokalite sa však verejný plynovod nenachádza. Na omietke v obývacej izbe na stene oproti krbu je viditeľná
zvislá statická trhlina, ktorá je pravdepodobne spôsobená podmývaním základu v rohu chaty, pravdepodobne
kvôli zanesenému dažďovému zvodu. Poškodená je aj vonkajšia omietka pri spomínanom dažďovom zvode.
Ďalšie trhliny sú vodorovne viditeľné na omietke na strope pri krbe a zvislá trhlina na stene v kuchyni pri komíne.
Ide pravdepodobne taktiež o statické trhliny, ktoré by mohli byť spôsobené sadaním krbu kvôli nedostatočne
únosnému základu pod krbom. V južnom rohu obývacej izby a v rohu v predsieni pri okne je poškodená omietka v
dôsledku zatekania, pravdepodobne kvôli lokálne poškodenej hydroizolácii na terase.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave vyžadujúcom si riadnu údržbu a doriešenie statických
porúch.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 185/2020 zo dňa 24.07.2020, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Natáliou Uherčíkovou:
158.000,- EUR (slovom: stopäťdesiatosemtisíc EUR)

Najnižšie podanie:
158.000,- EUR (slovom: stopäťdesiatosemtisíc EUR)

Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom: dvesto EUR)
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Výška dražobnej zábezpeky:
20.000,-EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100
0000 0029 2185 5440, VS: 019), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“
s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie
takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

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

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

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu
2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440, VS: 019), s označením
čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 04.08.2020 o 11:15 hod., stretnutie záujemcov je pred rekreačnou chatou so súpisným číslom 1268,
na ulici Pod Kobylou 1268, v Bratislave, m.č. Devín.
Termín č. 2: 21.08.2020 o 11:15 hod., stretnutie záujemcov je pred rekreačnou chatou so súpisným číslom 1268,
na ulici Pod Kobylou 1268, v Bratislave, m.č. Devín.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je
vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného
predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“

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

·

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

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

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

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému Okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2.
Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave dňa 24.07.2020
JUDr. Michal Pohovej, správca

K058583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mazúrova 1046 / 17, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1951
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/36/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/36/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava dňa 11.02.2020, sp. zn. 28OdK/36/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 32/2020 zo dňa 17.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Baláž, nar. 18.11.1951,
trvale bytom Mazúrova 1046/17, 909 01 Skalica (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Baláž, nar. 18.11.1951, Mazúrova
1046/17, 909 01 Skalica končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K058584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánikova 153/230, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.6.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/128/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/128/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 36OdK/128/2020 zo dňa 15.5.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Renáta Danielová, nar. 14.6.1969, bytom 908 41 Šaštín-Stráže, M. R. Štefánika 153/230.
Okresný súd Trnava ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že 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.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2020 dňa 21.5.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Renáta Danielová, nar. 14.6.1969, bytom 908 41 Šaštín-Stráže, M. R.
Štefánika 153/230, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty

K058585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chalupová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 1590/3, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/193/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/193/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka Eva Chalupová, nar. 06.12.1984, Sotinská 1590/3, 905 01 Senica (ďalej len „Dlžník“) v súlade
s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec:
Číslo
položky
1

Popis

Počet Výrobné číslo
Evidenčné
ks
číslo
Motorové vozidlo 1
ZFA19900000685547 SE966DB
zn. Fiat Punto 1,4
75 EVO

Rok
výroby
2010

Stav
opotrebovanosti
používané

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka
1/1

Súpisová
hodnota v €
3300,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K058586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cisár Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 4663 / 26, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1991
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/167/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/167/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka Miroslav Cisár, nar. 09.04.1991, trvale bytom Mateja Bela 4663/26, 921 01 Piešťany (ďalej len
„Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec:
Číslo
položky
1

Popis

Počet Výrobné číslo
Evidenčné
ks
číslo
Motorové vozidlo 1
VF7MFRHYB65646577 PN048DO
zn.
Citroen
Berlingo

Rok
výroby
2001

Stav
opotrebovanosti
používané

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka
1/1

Súpisová
hodnota v €
500,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K058587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolačkovský František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 859 / 8, 917 01 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/17/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/17/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava dňa 31.01.2020, sp. zn. 36OdK/17/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 25/2020 zo dňa 06.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka František Kolačkovský, nar.
08.06.1964, trvale bytom Agátová 859/8, 925 53 Pata (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka František Kolačkovský, nar. 08.06.1964,
Agátová 859/8, 925 53 Pata končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K058588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kövári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1974
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/125/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/125/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 23.04..2020 č. k.: 25OdK/125/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 86/2020 zo dňa 06.05.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ivan Kövári,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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narodený 26.04.1974, trvale bytom Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda, (ďalej v texte len ako „Dlžník“),
a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687,
značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
Správca v súlade s ustanoveniami § 167j s primeraným použitým ustanovení § 76 a § 77 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 zverejňuje vyhotovený
súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Štátny fond rozvoj bývania, so sídlom: Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava, IČO: 31 749 542
BYT:
Číslo
súpis. Popis bytu:
zložky

Bytový dom
postavený na
LV č.
parcele
registra "C"

Byt č. 123 nachádzajúci sa
vo vchode 4, na 1. poschodí
bytového domu - obytný
parc.
č.
1.
dom a garáže so súpisným
6410
1919/197
číslom 5555, postaveného
na ulici Nová Ves 5555/55
v Dunajskej Strede.
ZASTAVANÝ POZEMOK,
ktorý je nerozlučne spojený s vlastníctvom Bytu č. 123
Číslo
Druh
súpis. Parcela registra „C“
Výmera
pozemku
zložky
Zastavaná
2687
2.
parc. č. 1919/197
plocha
a
m2
nádvorie

Katastrálne
Obec
územie

Podiel dlžníka na
Spoluvlastnícky spoločných častiach Súpisová
podiel dlžníka na a
spoločných hodnota
byte
zariadeniach a na
pozemku

Dunajská
Streda

Dunajská
Streda

1/1

LV č.

Katastrálne
Obec
územie

6410

Dunajská
Streda

76/10000

74 642,04
€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota

Dunajská Streda 76/10000

818,07 €

DAREKON, k. s., správca S1806

K058589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kövári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1974
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/125/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/125/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 23.04..2020 č. k.: 25OdK/125/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 86/2020 zo dňa 06.05.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ivan Kövári,
narodený 26.04.1974, trvale bytom Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda, (ďalej v texte len ako „Dlžník“),
a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687,
značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
Správca v súlade s ustanoveniami § 167j s primeraným použitým ustanovení § 76 a § 77 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 zverejňuje vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty:
PRILAHLÉ POZEMKY
ktoré sú nerozlučne spojené s vlastníctvom Bytu č. 123 nachádzajúceho sa vo vchode 4, na 1. poschodí bytového domu so
súpisným č. 5555, postaveného na ulici Nová Ves 5555/55 v Dunajskej Strede zapísaného na LV č. 6410 kat. úz. Dunajská Streda
Číslo
Druh
Katastrálne
Spoluvlastnícky
Súpisová
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zložky
1.

1919/154

2.

1919/195

3.

1919/196

4.

1919/201

5.

1919/205

6.

1919/209

7.

1919/213
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Druh
pozemku

Výmera LV č.

Katastrálne
Obec
územie

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota

orná pôda

425 m2 6410

Dunajská
Streda

Dunajská Streda

76/10000

129,39 €

Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie

a 72 m2

6410

Dunajská
Streda

Dunajská Streda

76/10000

21,92 €

a 43 m2

6410

Dunajská
Streda

Dunajská Streda

76/10000

13,09 €

a 321 m2 6410

Dunajská
Streda

Dunajská Streda

76/10000

97,73 €

a 331 m2 6410

Dunajská
Streda

Dunajská Streda

76/10000

100,77 €

a 316 m2 6410

Dunajská
Streda

Dunajská Streda

76/10000

96,21 €

a 360 m2 6410

Dunajská
Streda

Dunajská Streda

76/10000

109,60 €

NEBYTOVÝ PRIESTOR:
Číslo
súpis. Popis nebytového priestoru:
zložky

Bytový dom
postavený na
LV č.
parcele
registra "C"

Katastrálne
Obec
územie

Podiel na spoločných
Spoluvlastnícky
častiach
a
podiel dlžníka na
Súpisová
spoločných
nebytovom
hodnota
zariadeniach a na
priestore
pozemku

Nebytový priestor č. G45 garáž nachádzajúci sa vo
vchode 4, v suteréne bytového
parc.
č.
Dunajská
Dunajská
5 817,92
8.
domu - obytný dom a garáže
6410
1/1
16/10000
1919/197
Streda
Streda
€
so súpisným číslom 5555,
postaveného na ulici Nová Ves
5555/55 v Dunajskej Strede.
ZASTAVANÝ POZEMOK a PRILAHLÉ POZEMKY
ktoré sú nerozlučne spojené s vlastníctvom Nebytového priestoru č. G45 - garáž, nachádzajúceho sa vo vchode 4, v suteréne
bytového domu so súpisným č. 5555, postaveného na ulici Nová Ves 5555/55 v Dunajskej Strede zapísaného na LV č. 6410 kat.úz.
Dunajská Streda
Číslo
Druh
Katastrálne
Spoluvlastnícky
Súpisová
súpis. Parcela registra „C“
Výmera LV č.
Obec
pozemku
územie
podiel dlžníka
hodnota
zložky
Dunajská
9.
parc. č. 1919/154
orná pôda
425 m2 6410
Dunajská Streda
16/10000
27,24 €
Streda
Zastavaná
Dunajská
10.
parc. č. 1919/195
plocha
a 72 m2 6410
Dunajská Streda
16/10000
4,61 €
Streda
nádvorie
Zastavaná
Dunajská
11.
parc. č. 1919/196
plocha
a 43 m2 6410
Dunajská Streda
16/10000
2,76 €
Streda
nádvorie
Zastavaná
2687
Dunajská
12.
parc. č. 1919/197
plocha
a
6410
Dunajská Streda
16/10000
172,23 €
m2
Streda
nádvorie
Zastavaná
Dunajská
13.
parc. č. 1919/201
plocha
a 321 m2 6410
Dunajská Streda
16/10000
20,57 €
Streda
nádvorie
Zastavaná
Dunajská
14.
parc. č. 1919/205
plocha
a 331 m2 6410
Dunajská Streda
16/10000
21,22 €
Streda
nádvorie
Zastavaná
Dunajská
15.
parc. č. 1919/209
plocha
a 316 m2 6410
Dunajská Streda
16/10000
20,25 €
Streda
nádvorie
Zastavaná
Dunajská
16.
parc. č. 1919/213
plocha
a 360 m2 6410
Dunajská Streda
16/10000
23,07 €
Streda
nádvorie
STAVBA:
Stavba
Číslo
postavená na
Katastrálne
Spoluvlastnícky
podiel
dlžníka Súpisová
súpis. Popis stavby:
LV č.
Obec
parcele
územie
na stavbe
hodnota
zložky
registra "C"
Krytá
terasa
ako prístavba k Bytovému
parc.
č.
Dunajská
Dunajská
6 609,84
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parc.
č.
domu s.č. 5555 postaveného
6860
1919/305
na ulici Nová Ves 5555/55
v Dunajskej Strede
POZEMKY:
Číslo
Druh
súpis. Parcela registra „C“
Výmera
pozemku
zložky
Zastavaná
18.
parc. č. 1919/200
plocha
a 37 m2
nádvorie
Zastavaná
19.
parc. č. 1919/305
plocha
a 33 m2
nádvorie
17.

Deň vydania: 29.07.2020

Dunajská
Streda

Dunajská
Streda

6
€

LV č.

Katastrálne
Obec
územie

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka
pozemku

6860

Dunajská
Streda

Dunajská Streda

1/1

1
€

482,22

6860

Dunajská
Streda

Dunajská Streda

1/1

1
€

321,98

1/1

na

609,84

Súpisová
hodnota

DAREKON, k. s., správca S1806

K058590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RNDr. Igor Hrušecký, PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hudecova 1471/45, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/32/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/32/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – RNDr. Igor Hrušecký, PhD., nar.: 08.11.1960, bytom Hudecova
1471/45, 908 45 Gbely, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
36OdK/32/2020, týmto v zmysle ust. § 167q v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov), vyhlasuje I. kolo ponukového
konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
Predmet ponukového konania:
·

·

peňažná pohľadávka voči dlžníkom: 1. Milan Daniel: 21.05.1981, bytom Závod č. 906, a 2. Tomáš
Hlavica: nar.: 28.03.1980, bytom Gajary, t.č. v ÚVTOS Dubnica nad Váhom, na základe rozsudku
Slovenskej republiky vydaného Okresným súdom Skalica dňa 16.01.2019, právoplatný dňa
16.01.2019, č.k.: 6T/183/2016, na sumu istina 43 000,00 eur, súpisová hodnota 43 000,00 eur (OBV
76/2020 zo dňa 21.04.2020),
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Milan Daniel: 21.05.1981, bytom Závod č. 906, na základe
rozsudku Slovenskej republiky vydaného Okresným súdom Skalica dňa 16.01.2019, právoplatný
dňa 16.01.2019, č.k.: 6T/183/2016, na sumu istina 19 840,00 eur, súpisová hodnota 19 840,00 eur
(OBV 76/2020 zo dňa 21.04.2020).

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – RNDr. Igor Hrušecký, PhD. - neotvárať“. Zmeškanie
lehoty nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
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označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu
vedený v Prima Banka, a.s., IBAN: SK35 3100 0000 0042 3017 7600,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa
uskutoční v najbližší pracovný deň. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná, a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako
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. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak
účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z
ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované
vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu
najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
7. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Skončenie ponukového konania:
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť
všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania
podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad
podmienok ponukového konania určuje správca.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
V Šali, dňa 24.07.2020

JUDr. Tibor Timár, správca
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K058591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Martina Čižmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1029/8, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/106/2019 S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/106/2019
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 č.k.: 28OdK/106/2019 - 13 zo dňa 9. mája 2019
na majetok dlžníka Ing. Martina Čižmáriková, narodená 29.04.1968, trvale bytom Partizánska 1029/8, 927 01
Šaľa,( ďalej v texte len ako „Dlžník“), správca konkurznej podstaty: Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom
Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec, zapísaný v zozname správcov MS SR pod značkou S1700(ďalej v texte len ako
„Správca“) v súlade s ustanovením § 167p ) ods. 1 v spojení s § 167n) ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len ako „ZKR“) týmto vyhlasuje

2. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
súpisu všeobecnej podstaty dlžníka , ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 141/2019 zo dňa
24.07.2019, a to:
POZEMOK:
Č. súp.
Parc. č. Druh pozemku
zl.
Zastavaná plocha
1
2909/1
nádvoria
Zastavaná plocha
2
2909/9
nádvoria
Zastavaná plocha
3
2909/7
nádvoria
Zastavaná plocha
4
2909/8
nádvoria
Zastavaná plocha
5
2909/10
nádvoria
Zastavaná plocha
6
2909/11
nádvoria
Zastavaná plocha
7
2909/1
nádvoria

Výmera
m2
a
a
a
a
a
a
a

v

LV č.

Katastrálne
územie

1192

3667 Dúbravka

53

3667 Dúbravka

80

3667 Dúbravka

25

3667 Dúbravka

105

3667 Dúbravka

26

3667 Dúbravka

23

3667 Dúbravka

Obec
Ba-m..č.
Dúbravka
Ba-m..č.
Dúbravka
Ba-m..č.
Dúbravka
Ba-m..č.
Dúbravka
Ba-m..č.
Dúbravka
Ba-m..č.
Dúbravka
Ba-m..č.
Dúbravka

Spoluvlas.
dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

1/314

800,00 EUR

1/314

300,00 EUR

1/314

400,00 EUR

1/314

80,00 EUR

1/314

620,00 EUR

1/314

50,00 EUR

1/314

50,00 EUR

Lehota na predkladanie ponúk: do 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania Obchodnom
vestníku.

Kúpna cena za Súbor majetku:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny nie je stanovená. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom
stanoveným v tejto výzve.
Ohliadka predmetu ponukového konania: Ohliadku predmetu ponukového konania si možno dohodnúť
individuálne prostredníctvom emailovej adresy: machackovad@gmail.com.
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Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: Ing. Dagmar Macháčková., so sídlom Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 28OdK/106/2019 “. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania.
3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu .
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v ČSOB a. s.,
IBAN: SK3075000000004024372851, pričom je potrebné uviesť variabilný symbol č. 2810619 a do poznámky
pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v
lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná) na uvedený bankový účet najneskôr posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk .
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového
konania na podpis v lehote 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním
uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa
bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako „stojí a leží“.
Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri nehnuteľností
a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ
(kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové
konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Bližšie informácie:
Žiadosti
o ďalšie
informácie
Správcu: machackovad@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Poučenie:
V zmysle § 167n ods. 1 druhá veta ZKR: „Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.“

„(1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom
konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na
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predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
(2) Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
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.“.

Ing. Dagmar Macháčková , správca S1700

K058592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sänger Zdeno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 293 / 47, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/168/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/168/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka č. 1
hnuteľná vec: osobný automobil zn. Renault Laguna, rok výroby 2002, farba šedá metalíza tmavá, EČV:
TT264EF, stav: nepojazdné
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
súpisová hodnota: 100,00 €
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K058593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Végh Valentin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Táborská 1457 / 5, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/150/2020 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/150/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZOZNAM POHĽADÁVOK
1.PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752
Prihlásená suma: Istina 851,35 EUR, celková suma 851,35 EUR Prihláška doručená dňa: 09.06.2020
2. Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00 215 759
Prihlásená suma: Istina 16,50 EUR, celková suma 16,50 EUR Prihláška doručená dňa: 23.06.2020
3. Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29.Augusta 8-10 Bratislava, IČO: 30 807 484
Prihlásená suma: Istina 4.963,29 EUR, celková suma 4.963,29 EUR Prihláška doručená dňa: 16.06.2020
4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 836,64 EUR, celková suma 836,64 EUR Prihláška doručená dňa: 09.07.2020
5. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 313,08 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 323,08 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
6. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 353,38 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 363,38 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
7. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 190,32 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 200,32 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
8. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 482,08 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 492,08 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
9. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 220,08 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 230,08 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
10. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 165,05 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 175,05 EUR Prihláška
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručená dňa: 09.07.2020
11. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 165,06 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 175,06 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
12. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 111,37 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 121,37 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
13. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 169,05 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 179,05 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
14. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 169,05 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 179,05 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
15. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 169,05 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 179,05 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
16. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 170,38 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 180,38 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
17. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 173,04 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 183,04 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
18. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 230,72 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 240,72 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
19. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 177,43 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 187,43 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
20. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 360,35 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 370,35 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
21. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 494,48 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 504,48 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
22. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
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Prihlásená suma: Istina 247,24 EUR, náklady z uplatnenia 10,00 EUR, celková suma 257,24 EUR Prihláška
doručená dňa: 09.07.2020
23. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 311,93 EUR, celková suma 311,93 EUR Prihláška doručená dňa: 09.07.2020
24. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 0,01 EUR, celková suma 0,01 EUR Prihláška doručená dňa: 09.07.2020
25. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 120,50 EUR, celková suma 120,50 EUR Prihláška doručená dňa: 09.07.2020
26. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Prihlásená suma: Istina 47,15 EUR, úroky z omeškania 17,46 EUR, náklady z uplatnenia 1,50 EUR,
celková, suma 66,11 EUR, Prihláška doručená dňa: 09.07.2020

K058594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Végh Valentin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Táborská 1457 / 5, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/150/2020 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/150/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 22.05.2020 č. k.: 36OdK/150/2020 S 1447, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č.101/2020 zo dňa 28.05.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Valentín Végh,
nar.: 24.06.1973, trvale bytom Táborská 1457/5, 932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným
menom Valentín Végh - VALENTIN, IČO: 37 160 532, s miestom podnikania Ružová 177/6, 932 01 Veľký
Meder (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bola ustanovená: JUDr. Kvetoslava Živčáková, so
sídlom kancelárie Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, písomného vyhlásenia Dlžníka ako aj s
poukazom na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu konštatuje, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“). Žiaden z veriteľov si svoju pohľadávku do konkurzu neprihlásil.
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR týmto oznamuje, že konkurz číslo
konania: 36OdK/150/2020 na majetok dlžníka: Valentín Végh, nar.: 24.06.1973, trvale bytom Táborská
1457/5, 932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Valentín Végh - VALENTIN, IČO: 37
160 532, s miestom podnikania Ružová 177/6, 932 01 Veľký Meder sa k o n č í a týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
JUDr. Kvetoslava Živčáková, správca S1447
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K058595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEHELŇA GBELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 1410 / 0, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/25/2016 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/25/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
( podľa § 17 zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov )
Článok I.
Navrhovateľ opakovanej dražby
1.1 Navrhovateľom opakovanej dražby je správca v konkurznom konaní úpadcu: TEHELŇA GBELY, s.r.o., so
sídlom Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely, IČO: 34 097 040, konanie vedené pred Okresným súdom Trnava, sp.
zn.: 25K/25/2016, a to:

Správca:

Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Miesto podnikania: Royova 9, 921 01 Piešťany Slovenská republika
Registrácia:
správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu:
S 1505
IČO:
30 789 702
Ďalej len ako: „navrhovateľ dražby“

Článok II.
Dražobník
2.1 Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 zákona číslo 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako: „zákon o dobrovoľných dražbách“ ),
a to:

Dražobník:

Ďalej len ako:

JUDr. Danica Birošová - IURIS
Miesto podnikania:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
31 873 260
IČ DPH:
SK1020318970
„dražobník“

Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby
3.1
V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba je
vyhlasovaná ako opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako šieste kolo.
Dražba nemá povahu dražby spoločnej.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia opakovanej dražby
4.1
Dražba sa uskutoční dňa 14.08.2020 so začiatkom o 08:30 hod. Miestom konania opakovanej dražby je:
IURIS HOUSE, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zasadacia miestnosť číslo 108. Prístup do
priestorov, v ktorých bude prebiehať opakovaná dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút
pred začatím dražby.
Článok V.
Označenie predmetu opakovanej dražby
5.1 Predmet opakovanej dražby predstavuje súbor vecí uvedených nižšie, ako celok, a to nehnuteľný majetok
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Gbely, obec: Gbely, okres:
Skalica zapísaný na liste vlastníctva č. 2532, vedenom Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor a to:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

stavba so súpisným číslom 1410, popis stavby: administratívna budova, druh stavby: priemyselná budova
postavená na pozemku parcely registra C-KN č. 2858 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138 m2;
stavba bez súpisného čísla, popis stavby: sušiareň, druh stavby: priemyselná budova postavená na
pozemku parcely registra C-KN č. 2859 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 866 m2;
stavba bez súpisného čísla, popis stavby: sušiareň, druh stavby: priemyselná budova postavená na
pozemku parcely registra C-KN č. 2860/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3454 m2;
stavba bez súpisného čísla, popis stavby: dielne, druh stavby: priemyselná budova postavená na
pozemku parcely registra C-KN č. 2860/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 393 m2;
stavba bez súpisného čísla, popis stavby: pec, druh stavby: priemyselná budova postavená na pozemku
parcely registra C-KN č. 2860/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 745 m2;
stavba bez súpisného čísla, popis stavby: sklad, druh stavby: priemyselná budova postavená na pozemku
parcely registra C-KN č. 2860/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2858, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2859, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 866 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/1, ostatná plocha o výmere 21562 m2;
pozemok parcely registra C-KN č.2860/2,zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3454 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 393 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 745 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 364 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/6, ostatná plocha o výmere 979 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/10, ostatná plocha o výmere 15452 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/14, ostatná plocha o výmere 10000 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/15, ostatná plocha o výmere 11279 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/19, ostatná plocha o výmere 9575 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/2, ostatná plocha o výmere 2253 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/3, ostatná plocha o výmere 3177 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/4, ostatná plocha o výmere 3854 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/5, ostatná plocha o výmere 4520 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/6, ostatná plocha o výmere 1137 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/7, ostatná plocha o výmere 997 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/8, ostatná plocha o výmere 1354 m2;
pozemok parcely registra E-KN č. 987/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2;
príslušenstvo a súčasti stavieb (oplotenie areálu, studňa kopaná, vodovodná prípojka, vodomerná šachta,
prípojka plynu, prípojka NN, kanalizačná prípojka, žumpa, odvodňovací rigol, spevnená betónová plocha,
spevnená betónová plocha z panelov, oporný múr, mostová váha pre motorové vozidlá)

Článok VI.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Opis a stav predmetu opakovanej dražby
6.1
Administratívna budova na parcele č. 2858, administratívna budova je umiestnená v oplotenom areáli
tehelne pri vstupe medzi hliniskom a výrobnými halami na pozemku parcela č. 2858. Stavba tvorí samostatný
objekt. Vstup je z dvora zo spevnených plôch. Budova je jednopodlažný jednoduchý objekt. Budova je v stave, v
ktorom sa nedá dostatočne zodpovedne popísať funkčnosť jednotlivých miestností. Základové konštrukcie budovy
tvoria základové pásy a základová železobetónová doska. Budova je murovaná z tehly hrúbky 300 mm. Deliace
konštrukcie sú tehlové. Strop je drevený trámový s plným debnením a rovným podhľadom a je poškodený ohňom.
Konštrukciu strechy tvorí drevený viazaný krov. Strešná krytina je pálená jednodrážková škridla. Klampiarske
konštrukcie už na objekte nie sú. Povrchová úprava fasády je zo zadnej strany pôvodná brizolitová. Z prednej
strany je novšia vápenná omietka. Vnútorné omietky vápenné. Omietky sú poškodené. Všetky povrchy stien a
podláh sú poškodené. Okná boli drevené ale ostali iba osadené rámy okien. Dvere sú v rovnakom stave ako
okná. Všetky rozvody boli demontované alebo zničené. Kanalizácia z objektu je vedená do žumpy. Napojenie na
sieť NN je zrušené a vykradnuté. Osvetlenie miestností neexistuje. Kúrenie demontované. Interiér objektu mohol
znalec obhliadnuť vizuálne iba z exteriéru, nakoľko v objekte nelegálne "obývali" neprispôsobiví občania. Podlažie
dispozične obsahuje vstup do dvoch kancelárií so spoločnou chodbou a kuchynkou, šatne mužov s umyvárkou so
sprchami a WC, šatne žien so sprchou a WC a jedáleň pre zamestnancov. Pri obhliadke bolo zistené, že objekt
je bez údržby a bez ochrany pred vykrádaním a devastovaním. Z objektu bolo demontované všetko zariadenie a
všetky zariaďovacie predmety. Objekt neprešiel za svoju dobu trvania žiadnou výraznou opravou alebo
rekonštrukciou prvkov dlhodobej životnosti a preto znalec zvolil na výpočet opotrebovania lineárnu metódu. S
ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a použitý materiál, skutočný stav objektu sa uvažuje so životnosťou 70
rokov.
6.2 Sklad olejov na parcele č. 2860/7, stavba skladu je umiestnená v areáli tehelne pri administratívnej budove
na samostatnej parcele č. 2860/7 a je prístupná z dvora zo spevnených plôch. Posudzovaná stavba je
jednopodlažný objekt. Je postavený na betónových základových pásoch s betónovou podkladovou doskou. Nosné
múry sú murované z tehly plnej pálenej hrúbky 300 mm. Strop je drevený trámový. Strešná konštrukcia drevený
viazaný krov. V časti prístavby je pultová strecha. Strešná krytina, respektíve jej zvyšky sú z azbestocementových
vlnoviek. Objekt nemá bleskozvod. Vonkajšia fasáda je vápenná, značne poškodená. Vnútorné omietky sú
vápenné. Okná objekt nemá. Vstupné vráta a dvere sú už demontované vrátane zárubní. Z inštalácií bol v objekte
iba elektrický rozvod. Dispozičné riešenie spočíva z dvoch samostatných priestorov skladov.
6.3 Dielne na parcele č. 2860/3, ohodnocovaný objekt je umiestnený v areáli tehelne pri vstupe na samostatnej
parcele č. 2860/3 a je prístupný zo spevnených plôch v areáli podniku. Nachádza sa pri vstupe do areálu. Objekt
je jednopodlažná stavba. Základové konštrukcie tvoria základové pásy s podkladnou základovou železobetónovou
doskou. Nosné obvodové múry sú tehlové hrúbky 300 mm. Strešnú konštrukciu tvorí oceľový priehradový väzník.
Strešná krytina je z azbestocementových vlnovkových šablón. Stropná konštrukcia je zavesená na spodných
pásniciach väzníkov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného materiálu a sú vyvedené do terénu. Budova
má namontovaný bleskozvod. Okná na budove sú riešené ako sklobetónové presvetovacie steny. Vnútorné a aj
vonkajšie omietky sú vápenné. Dvere do väčšieho skladu sú posuvné dvojdielne s drevenou výplňou na oceľovom
ráme, ktorý je zavesený na hornej koľajnici. Do objektu je privedený rozvod elektrickej energie. Podlažie obsahuje
dva priestory. Každý má samostatný vstup. Väčší má posuvnú dvojkrídlovú bránu z čela budovy. Menší sklad je
prístupný cez plechové vráta na dlhšej strane objektu. Pri obhliadke bolo zistené, že objekt je v súčasnosti
užívaný ale nie je udržovaný a bez potrebných opráv. V čase ohodnotenia v objekte boli demontované takmer
všetky svetelné zdroje, vypínače. Do objektu z dôvodu poškodenej strechy zateká, čo má za následok poškodené
povrchy stien. Objekt neprešiel za svoju dobu trvania žiadnou výraznou opravou alebo rekonštrukciou prvkov
dlhodobej životnosti a preto znalec zvolil na výpočet opotrebovania lineárnu metódu. S ohľadom na konštrukčné
vyhotovenie, použitý materiál a skutočný stav sa uvažuje so životnosťou 70 rokov.
6.4 Otvorený prístrešok na parcele č. 2860/3, stavba otvoreného prístrešku sa nachádza v areáli tehelne a je
pripojená ale nie prepojená na stavbu dielne na spoločnej parcele č. 2860/3. Jedná sa o samostatnú stavbu.
Stavba bola daná do užívania v roku 1975. Jedná sa o jednopodlažný objekt, bez udania funkcie. Objekt je na
betónovej podkladnej doske s hrúbkou do 20 cm. Pod piliermi zosilnené betónové pätky. Zvislé nosné konštrukcie
sú tvorené z murovaných pilierov 450 x 450 mm z tehly CV14 ukončené betónovou hlavicou. Stĺpy sú spojené
drevenými pomúrnicami. Strešnú nosnú konštrukciu tvorí drevený viazaný krov s latovaním a strešnou krytinou z
pálenej škridly. Objekt nemá klampiarske konštrukcie, bleskozvod a nemá obvodový plášť. Je to otvorená stavba
z troch strán. V objekte je len rozvod elektrickej inštalácie. Jedná sa o jednopriestorový objekt.
6.5 Výrobná budova na parcele č. 2859, ohodnocovaný objekt je umiestnený v areáli tehelne na samostatnej
parcele č. 2859 a je prístupný zo spevnených plôch v areáli podniku. Objekt je jednopodlažná nepodpivničená
stavba. Základové konštrukcie tvoria základové pätky pod piliermi. Nosnú konštrukciu tvoria pilere vymurované z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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plnej tehly rozmerov 600 x 600 mm a oceľové stĺpy. Obvodové murivo je vymurované z porobetónových tvárnic
hr. 250 mm. Strešná konštrukcia je tvorená dreveným viazaným krovom. Strop je obložený drevotrieskovými
platňami. Čelá krovov sú plné drevené z dosiek. Strešná krytina je z azbestocementových vlnoviek. Objekt nemá
klampiarske konštrukcie a nemá bleskozvod. Podlaha je súčasť podkladného betónu. Objekt je napojený len na
rozvod elektrickej energie. Ohodnocovaný objekt je jednopriestorová stavba. Vo vnútri objektu je vymurovaný
vstavok s rozmermi 4,2x3,0m a slúži ako sklad. Objekt slúžil ako gáter. Pri obhliadke bolo zistené, že objekt je v
súčasnosti užívaný ale nie je udržovaný a bez potrebných opráv. S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie, použitý
materiál a skutočný stav sa uvažuje so životnosťou 70 rokov.
6.6
Sušiareň tehál na parcele č. 2860/2 - novšia časť, stavba sušiarne sa nachádza v areáli tehelne medzi
pecou a štátnou cestou a je priamo prepojený s objektom pece. Nachádza sa na pozemku parcely č. 2860/2.
Jedná sa o jednopodlažný objekt, ktorý má funkciu pre sušenie tehlových výrobkov z pece prirodzeným
prostredím. Objekt je na betónovej podkladnej doske s hrúbkou do 50 cm. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené z
oceľovej konštrukcie v tvare rámových konštrukcií, ktoré sú zabetónované do podkladnej dosky. Strešnú nosnú
konštrukciu tvoria oceľové prvky v tvare priehradových väzníkov. Strecha je riešená pre umožnenie prirodzeného
vetrania. Strešnú konštrukciu tvora sklolaminátové priezračné vlnovky. Z časti strechy sú zdemontované,
respektíve zničené. V roku 1999 bol vybudovaný na parcele murovaný vstavok s murovanými plnými stenami,
zatepleným stropom a vrátami, slúžiaci pre nútené teplovzdušné vysúšanie tehliarskych výrobkov. Obvodový plášť
je murovaný z tehál hr. 300 mm a 100 mm. Povrchová úprava stien vonkajších a aj vnútorných je vápenná
omietka. Stropná konštrukcia je drevená trámová s podbitím parotesnou fóliou, tepelnou izolácia z minerálnej vlny
hr. 80 mm a dreveným záklopom. Vstupné vráta sú už zdemontované. Sušiareň - nová časť je zatriedená v
kategórii "hala" aj keď nespĺňa úplne predpoklady, charakterizujúce halu. Priestor je vyplnený konštrukciou pre
skladovanie prvkov, ktorá súčasne tvorí nosnú konštrukciu sušiarne. Objekt nemá obvodový plášť.
6.7 Sušiareň dvojloďová na parcele č. 2859, stavba sušiarne sa nachádza v areáli tehelne na pozemku parcely
č. 2859. Objekt je jednopodlažná stavba s nadzemným podlažím. Je založený na betónových základových
pätkách pod piliermi. Nosnú konštrukciu tvoria murované piliere z plnej tehly. Na pilieroch sú pomúrnice s veľkým
prierezom, ktoré majú funkciu prekladu a spájajú piliere. Na pomúrnice sú ukotvené drevené priehradové väzníky.
Strešná krytina je z azbestocementových vlnoviek. Objekt nemá obvodový plášť, bleskozvod, klampiarske
konštrukcie ani rozvody inštalácie. Podlahu tvorí betónová podkladová doska. V čase ohodnotenia objektu bol
objekt bez údržby. Je poškodený a ak by sa mal využívať, musel by prejsť rozsiahlou opravou. Pri zohľadnení
stavu konštrukcie nosných stien a strešnej konštrukcie a použitia materiálov na uvedené konštrukcie sa uvažuje z
lineárnou metódou opotrebovania s vekom životnosti 50 rokov.
6.8
Sušiareň - prístrešok na parcele č. 2859, stavba sušiarne - prístrešku sa nachádza v areáli tehelne a je
pristavená ku skladovej budove na pozemku parcele č. 2859. Základové konštrukcie tvoria betónové pätky pod
vymurovanými piliermi. Nosnú zvislú konštrukciu tvoria murované piliere z plnej tehly. Obvodové murivo objekt
nemá. Strešná konštrukcia je drevená, viazaný krov so stojatou stolicou. Vnútorný priestor nemá stropnú
konštrukciu. Priestor je otvorený až pod strešnú krytinu. Priečelia skladu sú uzavreté v časť krovu plným
dreveným záklopom z dosiek. Strešná krytina je z pálenej jednodrážkovej škridly. Objekt nemá bleskozvod,
klampiarske konštrukcie a nemá žiadny rozvod inštalácií. Objekt je jednopriestorová hala, bez obvodového plášťa.
6.9 Nedokončená sušiareň na parcele č. 2860/2, stavba nedokončenej sušiarne sa nachádza v areáli tehelne a
je pristavená k novým oceľovým sušiarňam na pozemku parcely č. 2860/2. Objekt sa začal stavať v roku 2008. V
čase obhliadky objekt nebol dokončený. Boli urobené iba základové konštrukcie a nosné zvislé konštrukcie.
Základové konštrukcie tvoria betónové pätky pod vymurovanými piliermi a železobetónová podkladová doska
hrúbky do 30 cm. Nosnú zvislú konštrukciu tvoria murované piliere 600 x 600 mm z plnej tehly. Výška pilierov je
250 cm. Obvodové murivo objekt nemá. Objekt po dokončení by mal byť jednopriestorová hala, bez obvodového
plášťa.
6.10 Prípravňa a lisovňa na parcele č. 2860/4, stavba sa nachádza v areáli tehelne a je pristavená k objektu
pece, s ktorým tvorí jeden celok. Je to časť stavby na konci pece, na pozemku parcely č. 2860/2. Ohodnocovaný
objekt na parcele č. 2860/4 je evidovaný ako pec ale v podstate tvorí súčasť celku a mal inú funkčnú náplň. Jedná
sa o objekt lisovne s prípravňou. Objekt je dvojpodlažný. Skladá sa z hlavnej časti postavenej v roku 1955, v
ktorej bola prípravňa hliny. V roku 1960 bola uskutočnená prístavba novej prípravovne. Prístavba bola tiež
dvojpodlažná. V roku 1985 bola pristavená časť, kde sa presunul lis na tehly. V roku 1987 bola pristavená dielňa.
Základové konštrukcie tvoria železobetónové základové pásy s betónovou základovou doskou. Nosné konštrukcie
sú murované z tehly hr. do 500 mm. Vodorovné konštrukcie sú drevené trámové alebo oceľové nosníky. Tie
súčasne vytvárali nosnú konštrukciu pod technológiu. Nosnú strešnú konštrukciu tvorí drevený viazaný krov
sedlového tvaru. Strešnú krytinu tvoria azbestocementové vlnovky a súčasne časť je zastrešená jednodrážkovou
škridlou. Okná a dvere už na objekte nie sú. Schody sú demontované. Do objektu bol privedený rozvod elektrickej
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energie.
6.11 Pec - spodná murovaná časť na parcele č. 2860/4, pec na vypaľovanie tehliarskych produktov sa nachádza
v strede areálu. Stavba je riešená ako nepodpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami a štyrmi
prístavbami - lisovňou, lisovňa prístavba A, miestnosť údržby a rozvodňa elektro a dielne. Prvé nadzemné
podlažie je vypaľovacia komora. Základy tvoria základové pätky a základové pásy. Nosnú konštrukciu tvorí
masívna murovaná tehlová konštrukcia delená na 1 nadzemnom podlaží na dve vypaľovacie komory. Komory
majú masívnu klenbu. Strešná konštrukcia je drevený viazaný krov so strešnou krytinou z azbestocementových
vlnoviek. Na objekte je namontovaný bleskozvod. Vonkajšie úpravy povrchov nie sú. Klampiarske konštrukcie
žľabov a zvodov sú z pozinkovaného materiálu. Strop nad 1. nadzemným podlažím je drevený trámový. Podlaha
2. nadzemného podlažia jedrevená fošnová. Schody drevené sú bez podstupníc. Deliace konštrukcie sú z
pálených tehál. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Okenné výplne boli oceľové jednoduché s jednovrstvým
zasklením, brány plechové.
6.12 Pec - ochoz a prístrešok na parcele č. 2860/4 a 2860/1, ochoz pece tvorí druhé nadzemné podlažie nad
pecou a prístrešok napojený na pec z priečelia pece už na parcele č. 2860/1 . Zvislé nosné a vodorovné nosné
konštrukcie sú drevené stĺpy a trámy z hranolov 200/200 mm, zastrešenie je drevený viazaný krov sedlového
tvaru. Strop nie je. Opláštenie je drevený záklop. Strecha je z azbestocementových vlnoviek a časť je prekrytá
pálenou škridlou. Stavba nedokončenej sušiarne sa nachádza v areáli tehelne a je pristavená k novým oceľovým
sušiarňam na pozemku parcele č. 2860/2. Na streche je bleskozvod. V objekte nie je v súčasnosti dovedená
žiadna inštalácia. Výplne otvorov sú vybúrané. Klampiarske konštrukcie sú z časti zdemontované. Vzhľadom na
konštrukciu objektu, použité materiály a jeho skutočný stav v čase obhliadky a s prihliadnutím na to, že objekt je
závislý od spodnej stavby s ktorou je funkčne spojený, znalec vychádza pri stanovení zostatkovej životnosti podľa
spodnej stavby. Ukončenie životnosti určuje na rok 2025.
6.13 Oplotenie areálu pletivom, jedná sa o oplotenie areálu tehelne zo strojového pletiva, ktoré je osadené na
betónových ohradových stĺpikoch, ktoré sú zabetónované do betónových pätiek. Výška pletiva je 180 cm. V
oplotení je osadená dvojkrídlová brána pre motorové vozidlá z trubkovej konštrukcie a jedna personálna bránička
rovnakej konštrukcie.
6.14 Oplotenie areálu z vlnitého plechu, jedná sa o oplotenie areálu a objektu v areáli tehelne. Konštrukcia je z
oceľových nosných stĺpikov osadených do betónových pätiek. Výška oplotenia je 180 cm. V oplotení sú
dvojkrídlové vráta a personálna bránička.
6.15 Studňa kopaná, studňa je kopaná a má konštrukciu z betónových skruží priemeru 1000 mm. Je
vybudovaná na parcele č. 2860/1. Zo studne sa získavala úžitková voda elektrickými čerpadlami, ktoré už sú
demontované.
6.16 Vodovodná prípojka, vodovodná prípojka zásobovala administratívnu budovu. Je vyhotovená z
pozinkovaného materiálu. Dĺžka prípojky je 162 m od vodomernej šachty. Bola vybudovaná v roku 1971.
6.17 Vodomerná šachta, vodomerná šachta je betónovej konštrukcie s oceľovým poklopom. Umiestnenie šachty
je pri plote od cesty. Šachta bola vybudovaná v roku 1971.
6.18 Prípojka plynu, plynová prípojka bola vybudovaná pre napojenie administratívnej budovy v roku 1996 pri
plynofikácii časti mesta Gbely. Materiál je z asfaltojutovaných pozinkovaných rúr. Meranie je v oplotení.
6.19 Prípojka NN, prípojka NN je vedená zemou a je napojená na trafostanicu . Hlavný istič je 125A, prípojka je
dvojkáblová z materiálu Cu 4*35 mm2. Prípojka bola vybudovaná v roku 1996 a nahradila pôvodnú vzdušnú.
6.20 Kanalizačná prípojka, prípojka kanalizácie rieši odkanalizovanie administratívnej budovy do žumpy. Je z
novodurového materiálu priemeru DN 140 mm. Bola vybudovaná v roku 1996.
6.21 Žumpa, žumpa je umiestnená za administratívnou budovou. Jej konštrukcia je železobetónová a objem 20
m3. Bola vybudovaná v roku 1995.
6.22 Odvodňovací rigol, odvodňovací rigol sa nachádza pozdĺž oplotenia za objektmi sušiarní, ktoré sú na
parcele č. 2860/2 a parcele č. 2859. Konštrukcia rigolu je z betónových tvaroviek. Bol vybudovaný v roku 1988.
6.23 Spevnená betónová plocha, betónové plochy v areáli slúžili pre vnútroareálovú komunikáciu, pre pohyb a
parkovanie techniky a súčasne pre skladovanie hotových výrobkov s paletovým hospodárstvom. Plocha je
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betónovej konštrukcie hrúbky do 250 mm. Vzhľadom na zlú kvalitu betónových plôch a jej poškodenosť,
poprelamované plochy a počiatok vyrastania porastov z plochy sa uvažuje so zníženou dobou životnosti.
6.24 Spevnená plocha - cestné panely.
6.25 Oporný múr, oporný múr tvorí vyrovnanie terénnej nerovnosti medzi štátnou cestou a plochou pred
objektom na parcele 2860/3. Je železobetónovej konštrukcie. Výška nad terénom je 120 cm. Základovú
konštrukciu znalec odhaduje na 140 cm. Hrúbka múra je priemerne 0,8 m. Múr bol vybudovaný v roku 1971.
6.26 Váha pre motorové vozidlá, mostová váha pre vozidlá sa nachádza pri vstupe na parcele č. 2860/1 pred
objektom dielní. Bola vybudovaná v roku 1998. Je zapustená v betónovej ploche.

6.27 Stav predmetu opakovanej dražby zodpovedá popisu uvedenému v časti opis predmetu dražby.
Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu opakovanej dražby
7.1
Vlastníkom predmetu opakovanej dražby je právnická osoba: TEHELŇA GBELY, s.r.o., so sídlom Mirka
Nešpora 1410, 908 45 Gbely, IČO: 34 097 040; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1 celku.
Voči predmetu opakovanej dražby sú evidované poznámky (v zmysle výpisu z dotknutého listu vlastníctva) :
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 71 ods.2 zák.č.511/92 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s pozemkom: parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a
stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2,
dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe
rozhodnutia DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/602/10/Val vykonateľného dňa 27.1.2010 - P138/2010 - 73/10,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 71 ods.2 zák.č.511/92 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a
stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2,
dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe
rozhodnutia DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/26999/10/Val vykonateľného dňa 20.8.2010 - P1206/2010 - 445/10,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 71 ods.2 zák.č.511/92 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a
stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2,
dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe
rozhodnutia DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/31419/10/Val vykonateľného dňa 4.11.2010 - P1277/2010 - 592/10,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, podľa
č. 637/320/25809/11/Smu zo dňa 29.7.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P1-184/2011 - 448/11,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, podľa
č. 637/320/27017/11/Smu zo dňa 11.8.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na parc. č. 2860/7 - P1-197/2011 - 482/11,
Upovedomenie začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti v prospech: Fulierová Monika, Gbely, Záhumenice 1466
podľa EX 339/11 EÚ Bratislava (JUDr.Peltzner) zo dňa 16.8.2011 na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1,
2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4,
3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na
parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č.
2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - P1-200/2011 - 494/11,
Upovedomenie začatí exekúcie zriadením exekučného zíložného práva v prospech: Fulierová Monika, Gbely,
Záhumenice 1466 podľa EX 339/11 EÚ Bratislava (JUDr.Peltzner) zo dňa 16.8.2011 na pozemky parc.č. 2858,
2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2,
3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č.
2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4,
sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - P2-216/2011 - 494/11,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 71 ods.1 zák.č.511/92 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a
stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2,
dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe
rozhodnutia DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/27012/11/Smu vykonateľného dňa 16.8.2011 - P1202/2011 - 495/11,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica podľa
č. 637/320/28793/11/Smu zo dňa 7.9.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P-220/2011 - 518/11,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 71 ods.1 zák.č.511/92 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a
stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2,
dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe
rozhodnutia DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/28707/11/Smu vykonateľného dňa 14.9.2011 - P246/2011 - 540/11,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, podľa
č. 637/320/45237/11/Smu zo dňa 19.12.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P-379/2011 - 735/11,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, podľa
č. 637/320/45229/11/Smu zo dňa 19.12.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P-380/2011 - 736/11,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, podľa
č. 637/320/45232/11/Smu zo dňa 19.12.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P-381/2011 - 737/11,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje nakladať
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bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/706205/2012/Val
vykonateľného dňa 22.6.2012 - P-156/2012 - 335/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2609250/2012/Val
vykonateľného dňa 26.9.2012 - P-263/2012 - 530/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/2009 Z.z. zakazuje
nakladať bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2728306/2012/Val
vykonateľného dňa 12.10.2012 - P-284/2012 - 563/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/2009 Z.z. zakazuje
nakladať bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2728814/2012/Val
vykonateľného dňa 12.10.2012 - P-285/2012 - 564/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2727099/2012/Val
vykonateľného dňa 12.10.2012 - P-286/2012 - 565/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2798879/2012/Val
vykonateľného dňa 17.10.2012 - P-297/2012 - 579/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/357411/2013/Val
vykonateľného dňa 6.2.2013 - P-52/2013 - 119/13,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.1 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č.9200503/5/1640947/2013/Val
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vykonateľného dňa 22.5.2013 - P-154/2013 - 311/13,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.1 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4787271/2013/Val
vykonateľného dňa 19.11.2013 - P-380/2013 - 597/13,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.1 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/5492303/2013/Val
vykonateľného dňa 07.01.2014 - P-11/2014 - 29/14,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.1 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/440484/2014/Val
vykonateľného dňa 25.2.2014 - P-81/2014 - 128/14,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.1 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/1104662/2014/Val
vykonateľného dňa 08.04.2014 - P-142/2014 - 286/14,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky 'C'KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858,
sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na
parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č.
9200503/5/4450677/2014/Val vykonateľného dňa 20.10.2014 - P-396/2014 - 1240/14,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky 'C'KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858,
sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na
parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č.
9200503/5/4839598/2014/Val vykonateľného dňa 14.11.2014 - P-450/2014 - 1336/14,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky 'C'KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp. č. 1410 na parc.č. 2858,
sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na
parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č.
20566545/2015 vykonateľného dňa 31.7.2015 - P-171/2015 - 913/15,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky 'C'KN parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
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3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp. č. 1410 na parc.č. 2858,
sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na
parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č.
102547567/2016 vykonateľného dňa 22.2.2016 - P-54/2016 - 344/16,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky 'C'KN parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp. č. 1410 na parc.č. 2858,
sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na
parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia Mesta Gbely o zriadení záložného práva č.
2111/2016 vykonateľného dňa 11.11.2016 - P-458/2016 - 1525/16.
Voči predmetu opakovanej dražby sú evidované ťarchy (v zmysle výpisu z dotknutého listu vlastníctva):
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 279/2016 na pozemku KN-C s parc. č. 2860/10, 2860/14,
2860/15 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely Z-2477/2016 - 1870/16,
Rozhodnutie DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/602/10/Val zo dňa 11.2.2010 na pozemky parc.č.
2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.
2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-179/2010 - 110/10,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech: Sociálna poisťovňa, Bratislava, 29.
augusta č. 8 podľa EX 247/10 EÚ Trnava (JUDr. Juhásová) zo dňa 4.8.2010 na pozemok: parc.č. 2858, 2859,
2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3,
3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858,
sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na
parc.č.2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-1597/2010 - 455/10,
Rozhodnutie DÚ Skalica č. 637/320/26999/10/Val zo dňa 6.9.2010 o zriadení záložného práva na pozemky
parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č.
2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-1555/2010 - 468/10,
Rozhodnutie DÚ Skalica č. 637/320/31419/10/Val zo dňa 19.11.2010 o zriadení záložného práva na pozemky
parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č.
2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-2123/2010 - 599/10,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech opráv.: Sociálna poisťovňa, pobočka
Senica, Hollého 1219, podľa EX 592/11 EÚ Trnava (JUDr. Peter Stano) zo dňa 26.5.2011 na pozemky parc. č.
2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: admin. budova súp.č. 1410 na pozemku
parc. č. 2858, sušiareň na pozemku parc. č. 2859, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/2, dielne na pozemku parc.
č. 2860/3, pec na pozemku parc. č. 2860/4, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/5, sklad na pozemku parc. č.
2860/7 - Z-1168/2011 - 340/11,
Rozhodnutie DÚ Skalica č. 637/320/27012/11/Smu zo dňa 31.8.2011o zriadení záložného práva na pozemky
parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc. č. 2858, sušiareň na par. č. 2859, sušiareň na par. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č.
2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-1662/2011 - 517/11,
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Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech opráv.: Fulierová Monika, záhumenice
1466, Gbely, podľa EX 339/2011-20 EÚ Bratislava (JUDr. Peltzner) zo dňa 20.9.2011 na pozemky parc. č. 2858,
2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2,
3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na pozemku
parc. č. 2858, sušiareň na pozemku parc. č. 2859, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/2, dielne na pozemku parc.
č. 2860/3, pec na pozemku parc. č. 2860/4, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/5 a sklad na pozemku parc. č.
2860/7 - Z-1905/2011 - 541/11,
Rozhodnutie DÚ Skalica č. 637/320/28707/11/Smu zo dňa 29.9.2011o zriadení záložného práva na pozemky
parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č.
2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-1910/2011- 575/11,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech
opráv.: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, Bratislava, pobočka VšZP Senica, Štefánikova
698/7, Senica, podľa EX 223/2011 EÚ Senica (JUDr. Šajánek) zo dňa 5.10.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859,
2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3,
3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na pozemku parc. č.
2858, sušiareň na pozemku parc. č. 2859, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/2, dielne na pozemku parc. č.
2860/3, pec na pozemku parc. č. 2860/4, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/5 a sklad na pozemku parc. č.
2860/7 - Z2041/2011 - 577/11,
Rozhodnutie DÚ Trnava č. 9200501/5/706205/2012/Val zo dňa 9.7.2012 o zriadení záložného práva na pozemky
parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č.
2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-1379/2012 - 391/12,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech opráv.: STAVMAT IN, spol. s r.o.,
Pezinská 56, Malacky, podľa EX 1764/2012-10 EÚ Pezinok (JUDr. Dušan Noskovič) zo dňa 17.8.2012 na
pozemok: parc.č. 987/2 a stavby: administratívna budova s.č.1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č.2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7- Z 1731/12 - 434/12,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech opráv.: STAVMAT
IN, spol. s r.o., Pezinská 56, Malaxky, podľa EX 1765/2012-11 EÚ Pezinok (JUDr. Dušan Noskovič) zo dňa
13.9.2012 na pozemok parc. č. 2858 a administratívnu budovu s.č. 1410 na parc. č. 2858 - Z 1920/12 - 476/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava č. 9200501/5/2609250/2012/Val právoplatného dňa 11.10.2012 o zriadení záložného
práva na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10,
2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby:
administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2,
dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z2094/2012 - 566/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2728306/2012/Val zo dňa 29.10.2012 na
pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2230/2012 - 598/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2728814/2012/Val zo dňa 29.10.2012 na
pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2231/2012 - 599/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2727099/2012/Val zo dňa 29.10.2012 na
pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
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budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2232/2012 - 600/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2798879/2012/Val zo dňa 2.11.2012 na
pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2268/2012 - 610/12,
Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech opráv.: Sociálna poisťovňa, pobočka Senica,
Hollého 1219, podľa EX 3152/11-14 EÚ Trnava (JUDr. Peter Stano) zo dňa 26.10.2012 na pozemky parc.č. 2858,
2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2,
3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č.1410 na pozemku
parc.č. 2858, sušiareň na pozemku parc.č.2859, sušiareň na pozemku parc.č. 2860/2, dielne na pozemku parc.č.
2860/3, pec na pozemku parc.č. 2860/4, sušiareň na pozemku parc.č. 2860/5, sklad na pozemku parc.č. 2860/7 Z2291/2012 - 613/12,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech opráv.: Sociálna poisťovňa, pobočka
Senica, Hollého 1219, podľa Ex 406/2012 EÚ Skalica (JUDr. Ivan Polák) zo dňa 31.10.2012 na pozemky parc.č.
2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
pozemku parc.č. 2858, sušiareň na pozemku parc.č. 2859, sušiareň na pozemku parc.č. 2860/2, dielne na
pozemku parc.č. 2860/3, pec na pozemku parc.č. 2860/4, sušiareň na pozemku parc.č. 2860/5, sklad na pozemku
parc.č. 2860/7 - Z-2310/2012 - 614/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/3306910/2012/Val zo dňa 6.12.2012 na
pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č.1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2687/2012 - 689/12,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech opráv.: Linde Gas
k.s., Odborárska 23, Bratislava, podľa EX 10/2011-21 EÚ Bratislava (Mgr. Petr Krušina) zo dňa 1.2.2013 na
pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č.
2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-278/2013 - 102/13,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/357411/2013/Val právoplatného dňa 21.2.2013
na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15,2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-370/2013 - 141/13,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/1640947/2013/Val právoplatného dňa 6.6.2013
na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-1147/2013 - 329/13,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4787271/2013/Val právoplatného dňa
4.12.2013 na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10,
2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby:
administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne
na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2473/2013 637/13,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/5492303/2013/Val právoplatného dňa
22.1.2014 na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10,
2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby:
administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne
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na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-163/2014 49/14,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/440484/2014/Val právoplatného dňa 17.3.2014
na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-537/2014 - 161/14,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/1104662/2014/Val právoplatného
dňa 23.04.2014 na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7,
2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby:
administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne
na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-878/2014 432/14,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/3813580/2014/Val právoplatného
dňa 8.9.2014 na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10,
2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby:
administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne
na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2139/2014 1187/14,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/3812353/2014/Val právoplatného
dňa 8.9.2014 na pozemky registra 'C'KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok
registra 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na
parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č.
2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2140/2014 - 1188/14,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4450677/2014/Val právoplatného dňa
4.11.2014 na pozemky registra C KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7,
2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok registra
E KN par.č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7 - Z-2236/2014 - 1340/14,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4839598/2014/Val právoplatného
dňa 1.12.2014 na pozemky registra 'C'KN: parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok
registra 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na
parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č.
2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2417/2014 - 1459/14,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 20566545/2015 právoplatného dňa 24.7.2015
na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok
registra E KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č.
2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5,
sklad na parc. č. 2860/7 - Z-1614/2015 - 980/15,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 102547567/2016 právoplatného dňa 8.3.2016
na pozemky registra 'C'KN: parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7,
2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok registra
'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp. č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad
na parc. č. 2860/7 v podiele 1/1 - Z-398/2016 - 345/16,
Záložné právo v prospech Mesto Gbely, Námestie slobody 1261, Gbely na pozemky 'C'KN parc. č. 2858, 2859,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3,
3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp. č.
1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na
parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia o zriadení záložného
práva č. 2111/2016 právoplatného dňa 2.12.2016 - Z-2597/2016 - 1834/16
4.K časti predmetu opakovanej dražby je uzatvorený nájomný vzťah s nájomcom KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., so
sídlom Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry, IČO: 46 440 801 na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2016.
7.5
Predmet dražby vydražiteľ nadobúda bez záložných práv. Speňažením majetku zanikajú všetky
zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako
zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu ( § 93 ods. 2 ZKR ).
Článok VIII.
Odhadná alebo zistená cena
8.1 Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý vypracoval Ing. Jiří Fišárek,
Podjavorinskej 60/10, 911 05 Trenčín, číslo znaleckého posudku 140/2020, a to na sumu 708.000,- EUR (slovom:
sedemstoosemtisíc eur a nula eurocentov).
Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie
9.1
Najnižšie podanie je stanovené vo výške 354.000,- EUR (slovom: tristopäťdesiatštyritisíc eur a nula
eurocentov). Najnižšie prihodenie je stanovené vo výške 1000,- EUR ( slovom: „tisíc eur a nula euro centov“ ).
Článok X.
Dražobná zábezpeka
10.1 Dražobná zábezpeka sa požaduje.
Výška zábezpeky:
30.000,- EUR ( slovom: „tridsaťtisíc eur a nula euro centov“ )
Spôsob zloženia zábezpeky

vklad/prevod na bankový účet dražobníka, hotovostná platba u dražobníka, notárska úschova, banková
záruka
Adresa miesta na zloženie dražobnej IURIS HOUSE, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
zábezpeky:
Bankové spojenie dražobníka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo bankového účtu dražobníka
SK16 0900 0000 0002 7004 1507
Poznámka pri vklade na bankový Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky / obchodné meno zložiteľa
účet:
Lehota na zloženie
dražobnej do otvorenia dražby
zábezpeky:
Doklad
preukazujúci
zloženie výpis z účtu / potvrdený doklad o vklade na účet, príjmový pokladničný doklad, potvrdenie o zriadení
dražobnej zábezpeky:
bankovej záruky
Spôsob
vrátenia
dražobnej k rukám zložiteľa zábezpeky v prípade hotovostného zloženia zábezpeky, v ostatných prípadoch
zábezpeky:
bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom zábezpeky
Možnosť
vrátenia
dražobnej nie
zábezpeky iným spôsobom:
Poznámka:
zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty

Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
11.1 V zmysle § 26 ods. 3 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

154

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6
640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa
vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení príklepu. Ak bola vydražiteľom zložená
dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného
odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Príslušnú časť ceny
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti priamo v mieste konania dražby
alebo v lehotách podľa tohto oznámenia od skončenia dražby v hotovosti, prevodom alebo vkladom na bankový
účet dražobníka. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná
Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby
12.1 Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke
právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná
zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná
v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v
rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa
odovzdaním predmetu dražby o čom sa spíše zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Všetky osoby, ktoré majú
k predmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na dražbe ako
dražiteľa.
12.2 Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby,
bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
12.3 Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez
zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici
uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu
dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní
práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby. Ak ide o prechod práv voči tretím osobám, je dražobník povinný
podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného
odkladu. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a
dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a
zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
12.4 Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete
dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň
prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v
omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby
13.1 Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol zvolený: Mgr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, 911 01
Trenčín, Slovenská republika.
Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby
14.1 Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dvoch termínoch (§ 13 ods. 2 zákona o dobrovoľných
dražbách), pričom prvá sa uskutoční dňa 31.07.2020 v čase od 09:00 do 10:00 hod. druhá sa uskutoční dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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07.08.2020 v čase od 09:00 do 10:00 hod. Dražobník poukazuje na skutočnosť, že s obhliadkou predmetu dražby
nie je možné s výnimkou preukázania totožnosti spájať ďalšie podmienky; to neplatí o podmienkach spojených s
ochranou života a zdravia a podmienkach vyplývajúcich zo zákonom uloženej povinnosti zachovávať mlčanlivosť
a z povinností ustanovených osobitným predpisom.
14.2 Stretnutie záujemcov o obhliadku prebehne po oba dni 15 minút pred termínom obhliadky, pred predmetom
dražby. Účasť na obhliadke je potrebné telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu obhliadky do 15:00
hod. na telefónnom čísle: ( +421 ) 903 / 042 753.
Článok XV.
Poučenie podľa § 17 ods. 1 písm. l) zákona o dobrovoľných dražbách
15.1 V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde
žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi
súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu
za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu
oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Článok XVI.
Záver
16.1 Toto oznámenie reflektuje podmienky dražby stanovené príslušným orgánom v zmysle § 82 ods. 2 zákona
číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vykonávajúci funkciu príslušného orgánu v konkurznom konaní úpadcu: TEHELŇA GBELY, s.r.o., so
sídlom Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely, IČO: 34 097 040, konanie vedené pred Okresným súdom Trnava, sp.
zn.: 25K/25/2016. Predmet opakovanej dražby bol a je zaradený do súpisu majetku podstát.
v Piešťanoch dňa 24.07.2020
...................................................
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
navrhovateľ dražby
v Trenčíne, dňa 24.07.2020
...................................................
JUDr. Danica Birošová - IURIS
dražobník

K058596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otrubák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 0, 831 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/114/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/114/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

V Obchodnom vestníku č. 80/2020, pod č. K034229, dňa 27.04.2020 zverejnené uznesenie, ktorým Okresný súd
Trnava vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Peter Otrubák, nar. 11.02.1964, 917 01 Trnava, zastúpeného:
Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária CPP vo Svidníku (ďalej
len „dlžník“). Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 28.04.2020.
Okresný súd Trnava Uznesením zároveň zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Do funkcie správcu dlžníka ustanovil súd
Mgr. Janu Petrášovú Laiferovú so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, zn. správcu S 1505 (ďalej len
„Správca“).
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
úpadcu podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch, dňa 24.07.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Konkurzný správca dlžníka Petra Otrubáka

K058597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Manduch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šulekovská cesta 92041, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.9.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/299/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36Odk/233/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Lucia Sandtner PhD., správca so sídlom Sadová 3/A, 905 01 Senica, ustanovená uznesením Okresného
súdu v Trnave, sp. zn. 36OdK/233/2018 za správcu úpadcu Jozef Manduch, IČO: 35106051, miesto podnikania:
Šulekovská cesta 969/9, 92041 Leopoldov Mobil: 0905 901 757 E-mail:sandtner.lucia@gmail.com 0904 361 002
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/233/2018 Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/233/2018
Oznámenie o dražbe – Ing. Lucia Sandtner PhD. ako správca úpadcu: Jozef Manduch, IČO: 35106051, miesto
podnikania: Šulekovská cesta 969/9, 92041 Leopoldov, ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods. 1 písm. d), § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. a záväzného pokynu
zástupcu veriteľa
vyhlasuje 2. kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejňuje
nasledovné oznámenie o dražbe:
Označenie dražobníka: Ing. Lucia Sandtner PhD., správca úpadcu: Jozef Manduch, IČO: 35106051, miesto
podnikania: Šulekovská cesta 969/9, 92041 Leopoldov, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spravodlivosti SR pod č. S1529
Miesto konania dražby: Sadová 3/A, 905 01 Senica, sídlo správcu
Dátum konania dražby: 7.8.2020
Čas konania dražby: 10.00 hod.
Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Leopoldov, obec Leopoldov, okres
Hlohovec, vedené na Okresným úradom Hlohovec, katastrálnom odbore nasledovne: - Byt č. 1, 2.p., vchod
Šulekovská cesta 9 v Bytovom dome súpisné číslo 969 postavenom na pozemku parcele registra „C“ KN číslo
2449/1 a parcele registra „C“ 2449/6,
popis stavby: Bytový dom, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
na príslušenstve vo veľkosti 6839/169793 vedený na LV č. 1674 v podiele 1/1 2 - (Právny vzťah k parcele 2449/1
na ktorej leží stavba 969 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2165.) - (Právny vzťah k parcele 2449/6 na ktorej
leží stavba 969 nie je evidovaný na liste vlastníctva.) (ďalej spolu ako „predmet dražby“) Predmet dražby sa draží
tak ako stojí a leží. Práva a záväzky na predmete dražby:

Práva a záväzky vedené na LV č. 1674 Záložné právo v prospech spoločenstva na zabezpečenie budúcich
pohľadávok poľa § 15, zák.č. 182/93 Zz.; Právo užívať pozemok p.č.2449/1, 2449/6 vlastníkmi bytu a nebytových
priestorov a to v miere a rozsahu nevyhnutnom na užívanie bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č.
969 (vchody 11, 9, 7) Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava, IČO: 31 320 155,
podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti vklad č.V 1015/12 zo dňa 12.07.2012, zriadené na byt
č. 1/ na II. podl. a na podiel 6839/169793 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu s.č. 969 na parc.č.
2449/1; - vz 215/12; Iné údaje: K bytu č. 1/ na II. podl. prislúcha pivnica č.5, byt je 1-izbový; Opis predmetu
dražby a jeho stavu:
Popis bytového domu : Bytový dom sa nachádza na Šulekovskej ulici v zastavanej častúzemia obce Leopoldov.
Jedná sa masívnu murovanú stavbu o hr. obvodových stien 500 mm. Bytový dom je podpivničená stavba
obdĺžnikového pôdorysu s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami. Objekt je zastrešený plochou
strechou, pokrytou asfaltovými natavovanými pásmi. Obytný dom obsahuje 3 samostatné vstupy bez výťahu a
nachádza v juhovýchodnej časti intravilánu mesta v časti tzv. Prechodné. V čase ohodnotenia prebiehajú
stavebné práce na zateplení objektu, realizácie fasádnych omietok a klampiarskych konštrukcií. Vek stavby bol
doložený dokladom od správcu - spoločnosti Leopard s.r.o. Leopoldov. Bytový dom bol odovzdaný do užívania v
r. 1923.
Popis bytu: Oceňovaný byt pozostáva z dvoch izieb a príslušenstva. Pôvodne sa jednalo o byt jednoizbový. Počas
rekonštrukcie v roku 2012 boli vymenené niektoré prvky krátkodobej životnosti a byt bol i dispozične zmenený.
Zmena spočívala v umiestnení kuchyne do priestorov vstupnej chodby, čím vznikol dvojizbový byt s
príslušenstvom. V rámci rekonštrukcie boli vymenené okná a podlahy v izbách a v kuchyni. Nová je i kúpeľňa so
sanitárnymi predmetmi.
Príslušenstvo tvoria kúpeľňa s WC, kuchyňa, špajza a pivnica č. 5 v suteréne. Stavebné práce a použité materiály
sú priemernej kvality. Svetlá výška miestností je 3,0 m. Vzhľadom na to, že podlahová plocha pivnice je dosť
veľká a tvorí cca 20% z celkovej ohodnocovanej plochy bytu, pivnica, ktorá je bez vybavenia bude ocenená
samostatne, aby nedošlo k skresleniu všeobecnej hodnoty bytu. Byt je v dobrom technickom stave, s priemernou
údržbou. Podlaha v izbách je laminátová plávajúca, v kuchyni a v kúpeľni sú podlahy z keramickej dlažby. V
kúpeľni je osadená sprcha, umývadlo a WC typ kombi. Vnútorné obklady sú v kuchyni a kúpeľni. Technické jadro
je murované. Okná sú plastové s 3 izolačným dvojsklom. Vykurovanie je lokálne na tuhé palivo liatinový kotlík je
umiestnený v obývacej izbe. V kuchyni sa nachádza vybavenie - elektrický sporák s rúrou a nerezový drez. Teplá
voda je vyrábaná elektrickým bojlerom osadeným vo WC. Byt je v priemernom technickom stave, situovaný v
starom dome, ktorý je čo sa týka interiéru slabšie udržiavaný, exteriér sa renovuje. Opotrebenie bude vypočítané
kubickou metódou, ktorá vychádza z technického stavu prvkov dlhodobej životnosti - základy, murivo, stropy,
schody a strecha domu, ktoré sú v dobrom technickom stave. Spoločnými časťami domu sú základy domu,
strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé
nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Podlahová
plocha bytu je 56,80 m2 (kuchyňa 7,03 m 2 , kúpelňa 3,52 m 2 , WC 1,29 m 2 , špajza 1,84 m 2 , izba 14,68 m 2 ,
izba 28,44 m 2 ).
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Spoločné priestory (vybavenie objektu) : základy vrát. zemných prác, zvislé konštrukcie, stropy, schody,
zastrešenie bez krytiny, krytina strechy, klampiarske konštrukcie, úpravy vonk. povrchov, úpravy vnút. povrchov,
vnútorné ker. obklady, dvere, okná, povrchy podláh, vykurovanie, elektroinštalácia, bleskozvod, Vnútorný
vodovod, vnútorná kanalizácia, vnútorný plynovod, výťahy, ostatné.
Pivnica č. 5 sa nachádza na I.PP, je murovaná s betónovým stropom, steny sú kompletne omietnuté. Z rozvodov
sietí je tu len elektrina. V priestoroch nie je žiadne vybavenie, čo bude zohľadnené v koeficiente vybavenosti. Z
uvedených dôvodov je pivnica ohodnotené samostatne. Podlahová plocha pivnice je 11,55 m2 .
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 166/2019 zo dňa 21.11.2019, vyhotoveným súdnym
znalcom: Ing. Róbert Gergič, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné
číslo znalca 910900: 33.200,- EUR (slovom: tridsaťtritisíc dvesto EURO)
Najnižšie podanie: 29.200,- EUR (slovom: dvadsaťdeväťtisíc dvesto EURO)
Minimálne prihodenie: 500,- EUR (slovom: päťsto EURO)
Výška dražobnej zábezpeky: 25 % najnižšieho podania, teda 7.300,- EUR (slovom: sedemtisíc tristo EURO)
Zloženie dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom,
alebo vkladom na účet č. SK39 1111 0000 0011 6734 6008. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti v
mieste konania dražby. Prípustné je aj zloženie dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky a notárskej
úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo
výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná
zábezpeka pripísaná na účet dražobníka - správcu Ing. Lucie Sandtner, PhD.,
2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, účastník bude pripustený k dražbe,
ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne
dražobníka - správcu Ing. Lucie Sandtner, PhD.,
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky,
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu. Lehota na zloženie dražobnej
zábezpeky: do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby, a to
bankovým prevodom alebo vkladom v prospech účtu č. SK39 1111 0000 0011 6734 6008. Cena sa považuje za
zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote pripísaná na účet. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ
uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Obhliadky predmetu dražby:
1. termín: 4.8.2020 o 10.00 hod
2.termín: 6.8.2020 o 10.00 hod
Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore termínu ohliadky so záujemcom,
pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnych číslach: 0905 901 757 alebo 0904 361 002.
Nadobudnutie vlastníckeho práva: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je
povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je
zapísaná v tomto registri. Dražobník – správca Ing. Lucia Sandtner, PhD. vydá bez zbytočného odkladu po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch,
v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník – správca Ing.
Lucia Sandtner, PhD. bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke
právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu
dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Dražobník správca Ing. Lucia Sandtner, PhD. je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v
zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.
Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár Mgr. Stanislava Palková, so sídlom
Štefánikova 698/7, 905 01 Senica.
právca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z
dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom
dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty: a)
doklad o zložení dražobnej zábezpeky b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle §
20.ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách c) platný doklad totožnosti, d) ak ide o právnickú osobu,
úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis
z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.
Upozornenie/poučenie: Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj
po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 poučenia tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 poučenia tohto oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu poučenia tohto
oznámenia o dražbe
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
Ing. Lucia Sandtner PhD., správca

K058598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Király Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 644 / 5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Eduard Király, nar. 14.04.1954, bytom Družstevná 5, 958 01 Partizánske, vedenej na
Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40K/10/2016 správca konkurznej podstaty JUDr. Bohuslav Gelatka, so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok
proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne
oznamujem zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K058599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinek Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá okružná 968 / 82, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/226/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/226/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok Rudolf Martinek, nar. 30.12.1955, trvale bytom Malá
okružná 968/82, 958 01 Partizánske, sa k o n č í.

Dôvod:
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na majetok Rudolf Martinek, nar. 30.12.1955, trvale
bytom Malá okružná 968/82, 958 01 Partizánske končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K058600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna ulica 159 / 16, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/171/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/171/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom: Švermova 23, 911 01 Trenčín, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef
Daniš, nar. 03.12.1970, trvale bytom Lúčna ulica 159/16, 971 01 Prievidza, konkurzné konanie vedené pred
Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 22OdK/171/2017, týmto oznamuje, že ponukové konanie, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 130/2020 dňa 08.07.2020 a ktoré sa týka majetku dlžníka, bolo úspešné.
V Trenčíne dňa 24.07.2020
JUDr. Martina Poláčková, správca

K058601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bebjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Okružná 987/7, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/309/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/309/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Milan Bebjak, nar. 04.09.1952, trvale bytom Malá Okružná
987/7, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/309/2020 oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť
na telefónnom čísle 0905/517256, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.
Ing. Katarína Roderová, správca
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K058602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bebjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Okružná 987/7, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/309/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/309/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca konkurzný správca Milan Bebjak, nar. 04.09.1952, trvale bytom Malá Okružná
987/7, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/309/2020, týmto v zmysle ust. § 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 je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
·
·

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

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10 000 Eur.
Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
Ing. Katarína Roderová, správca

K058603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bebjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Okružná 987/7, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/309/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/309/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40OdK/309/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi sa začalo insolvenčné konanie. Vyzývame Vás, aby
ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi ( pričom tak
urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý tvorí prílohu k tomuto oznamu ).
Náležitosti predmetnej konkurznej veci:
In accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings, we hereby inform you that insolvency proceedings have been initiated
against your debtor. We invite you to file your claims against the debtor in accordance with the procedure
below (using the standard claim form attached to this notice). Particulars of the insolvency case in question:
Dlžník
Meno a priezvisko / obchodné meno
Bydlisko / sídlo:
Dátum narodenia / IČO:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Ďalšie informácie o totožnosti dlžníka:

Debtor
Name and surname / business name
Residence:
Date of birth / Business ID:
Place of birth:
Identification number:
Further information about the debtor's identity:

Milan Bebjak
Malá Okružná 987/7, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
04.09.1952
-

Milan Bebjak
Malá Okružná 987/7, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
04.09.1952
-

Konanie
Druh konania:
Konanie o oddlžení podľa 4 časti ZKR
Začatie
insolvenčného 24.07.2020
konania:
Sp. zn. konania:
40OdK/309/2020
Príslušný súd:
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika
Správca:
Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská
zemanovic@onlinespravca.sk

Proceeding
Type of procedure:
Initiation
of
proceedings:
Proceeding No:
Competent court:
Bankruptcy Trustee:

republika,

e-mail:

Republic,

e-mail:

Debt relief procedure under Part 4 of the ZKR
insolvency 24.07.2020
40OdK/309/2020
District Court Trencin, Piaristicka 27, 911 80 Trencin, Slovak Republic
Ing. Katarína Roderová, Piaristicka 44, 911 01 Trencin,
zemanovic@onlinespravca.sk

Slovak
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Prihlasovanie pohľadávok
Orgán oprávnený Správca
prijímať
prihlášky:
Adresa
na Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
prijímanie
prihlášok:
Spôsob podania Osobne, poštou, do elektronickej schránky na doručovanie.
prihlášok:
Lehoty
na Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
prihlasovanie
rozvrh.
Ustanovenia
pohľadávok:
§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Vzor tlačiva na Predstavuje prílohu tohto podania
prihlasovanie
pohľadávok:
Postup
pri Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
prihlasovaní
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
pohľadávok:
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť
len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
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, podpis.
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
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.
Následky
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
neprihlásenia
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
pohľadávok:
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.
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.
Mena
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
prihlasovaných referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
pohľadávok:
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.
Povinnosti
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
zabezpečených poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí
veriteľov:
na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. 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.
Iné údaje:
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. 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. Ustanovenie § 29 ods. 9 ZKR 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. 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 )
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;
c. pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
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(§ 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.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr
vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte
viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo
v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný ( jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447- sk.do?init=true]2 ). Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť
kliknutím na tento odkaz: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2 ]. Príslušné informácie o konkrétnom
insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sk.
Logging claims
Authority
Bankruptcy trustee
authorized
to
receive
applications:
Address
for Piaristicka 44, 911 01 Trencin, Slovak republic
receiving
applications:
How to apply:
In person, by mail, to an electronic mailbox for delivery.
Deadlines
for The creditor has the right to file for bankruptcy until the administrator announces in the Commercial Gazette that
filing claims:
it is going to draw up a schedule. Provisions § 29 par. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 of the CRC shall apply
mutatis mutandis.
Sample
claim It is annexed to this submission
form:
To file claims:
The application must be filed in one copy with the trustee, which must be delivered to the trustee within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy. If the creditor delivers the application at a later date, the application is
taken into account, but the creditor cannot exercise the right to vote. The administrator shall publish the entry of such a
receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered. Service of the
application to the controller has the same legal effects as the exercise of the right to court in the course of the limitation
period and the expiry of the right. Only another creditor is entitled to deny the registered claim. The provisions of § 32
para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 of the ZRC shall apply mutatis mutandis.
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the application will
not be taken into account. The basic requisites of the application are: name, surname and residence or name and
registered office of the creditor, name, surname and residence or name and registered office of the bankrupt, legal reason
for the claim, order of satisfaction of the claim in general, total amount of the claim, signature.
The application shall be accompanied by documents proving the facts set out therein. The creditor who is an entity shall
state in the application a statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what extent, or the reasons
why it does not account for the receivable in the accounting. Only another creditor is entitled to deny the registered claim.
The provisions of § 32 para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 ZRC shall be used appropriately.
The application may also claim a future receivable or receivable that is subject to the fulfillment of the condition
(hereinafter referred to as the “contingent receivable”); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the
rights attached to the contingent receivable after it has proved to the trustee that the contingent receivable has arisen.
Consequences of If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise
failure
to
file the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to fair satisfaction of
claims:
the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of general nature, the intention of
which was compiled in the Commercial Gazette after the application was filed with the administrator. The administrator
shall publish the entry of such a receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the
amount entered.
In the case of a secured claim, the application delivered to the trustee must also duly and timely exercise the security right,
within the basic registration period of 45 days from the date of bankruptcy, otherwise it will expire.
Currency
of The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by the
registered
administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the bankruptcy by the
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European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency whose reference
exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount
of the claim shall be determined by a professionally appointed administrator.
of For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and legal
reason for the creation of the security right. The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories
in the application form, while the accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its
origin.
A secured home loan creditor shall only be able to apply if the claim on the home loan is already fully payable, or if the
secured creditor whose security right is earlier has applied, as the administrator without undue delay in the secured home
loan creditor. notify in writing.
In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a bankrupt other than the bankrupt is also claiming his claim
by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can only be satisfied by
the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise voting rights at the creditors'
meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which he is secured with. If such a creditor
fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not taken into account in the
bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has enriched, as a claim against the
estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other claims against that estate.

Otherdata:
e territory of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for service with domicile or registered office in the Slovak Republic and
notify the administrator of the appointment in writing, otherwise the documents will be delivered to him only by publication in the Business
Journal. Anyone who, with a reservation of title, could otherwise request the exclusion of an item from the inventory, may exercise his rights in
bankruptcy by filing the application in the same way as he would exercise a security right. Such a creditor entrusts the trustee with the
application to register and monetize the property subject to ownership. The provisions governing the position of the secured creditor shall
apply mutatis mutandis to the status of such a creditor. Article 29 para. 9 The CRC shall also apply to the exercise of rights by a creditor who
has leased the case to the debtor for a fixed term rent with a view to transfering the leased thing to the debtor's property. Upon expiry of the
basic application period, the administrator shall submit to the court, together with his opinion, a list of submissions deemed not to be
considered as applications, and the court shall without undue delay determine whether such applications are to be considered as applications
. The court shall deliver the order to the administrator, who shall notify the persons concerned. (§ 30 (1) ZKR). A claim filing a claim that is
filed by bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)
Pursuant to Section 166a para. 1 of the Criminal Code, unless otherwise provided by this Act (Sections 166b and 166c), the following
receivables are satisfied in bankruptcy:
(a) a claim which arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or the protection against creditors was granted (the "record
date");
(b) the future claim of the guarantor, the co-borrower or any other person against whom the claim is due debtor;
(c) a claim arising from the termination or withdrawal of the contract (§ 167d) in the case of a contract concluded prior to bankruptcy
Pursuant to Section 166b para. 1 ZKR, are claims excluded from satisfaction:
(a)
the
receivable
accessories
that
exceed
5%
of
the
principal
of
the
receivable
for
each
calendar year of the existence of the receivable to which the entitlement arose prior to the record date; for a period shorter than a calendar
year, an enforceable aliquot part of the accessories remains,
(b) the accessories of the claim to which the claim arose on the decisive day and after the decisive day; this does not apply to a housing
loan claim, unless it has been declared bankrupt,
(c)
a promissory note, if it was signed by the debtor before the record date;
(d) contractual penalties and other financial penalties, whether private or public, where the obligation giving rise to the right to impose or
impose such a penalty or penalty was breached before the operative date;
e)
monetary claims belonging to or belonging to a related party of the debtor and which arose before the decisive date;
(f) the costs incurred by the parties in connection with their participation in the insolvency proceedings or in the repayment schedule.
Pursuant to Section 166c para. 1 ZKR, the following claims are not affected by the debt relief:
(a) a claim by a creditor - natural person who has not been acquired by assignment, transfer or passage, except inheritance, unless such
claim has been filed in bankruptcy because the creditor has not been notified in writing by the trustee that bankruptcy has been declared; §
166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(b) a claim for legal aid granted to a debtor by the Legal Aid Center in connection with a debt relief procedure;
(c)
a secured claim to the extent that it is covered by the value of the subject of the security
right; § 166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(d) a claim for liability for damage to health or willful misconduct, including the accessories of such a claim;
(e)
the child's maintenance claim, including the accessories of such a claim;
(f)
labor claims against the debtor,
(g)
a fine under the Penal Code,
(h) non-monetary receivable.
Claims may be submitted in any official language of the institutions of the European Union. Notwithstanding this, however, you may later be
required to submit a translation into the official language of the Member State in which proceedings are instituted or, where there are several
official languages inthat Member State, in the official language or one of the official languages ofthe place , in which the insolvency
proceedings have been opened, or in any other language indicated by the Member State as acceptable (the languages indicatedby the
Member States can be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447- en.do ? init = true] 2). Further information on
insolvency proceedings in Member States can be found by clicking on the following link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447en.do?init=true2]. Relevant information on the specific insolvency proceedings covered by this notice can be obtained at the following website
of the European e-Justice Portal: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en.

K058604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Radošinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 293, 916 23 Pobedim
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/218/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/218/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Jozef Radošinský, trvale bytom 916 23 Pobedim 293, dátum nar.:
11.01.1957 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok,
ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K058605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Hofmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Lúky 360/14, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/252/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/252/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Kvetoslava Hofmanová, trvale bytom Dolné Lúky 360/14, 906 13 Brezová pod
Bradlom, dátum nar.: 03.02.1964 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i
ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K058606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1725/5A, 911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/923/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/923/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Boris Baláž, nar. 12.06.1987, Kasárenská 1725/5A, 911 05, Trenčín, vo veci vedenej
na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/923/2019, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná podstata
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nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 24.07.2020
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K058607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokrá Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.M.Hurbana 1278/19, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/939/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/939/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Darina Mokrá, nar. 03.08.1960, Ulica J.M.Hurbana 1278/19, 971 01 Prievidza, vo veci
vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/939/2019, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčíne, dňa 24.07.2020
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K058608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klaudia Kalinay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 1297/24, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1993
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/834/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/834/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Klaudia Kalinay, rod. Priehodová, nar. 13. 10. 1993, trvale bytom: Tehelná 1297/24, 972 01 Bojnice, súpisovej
zložky č. 2.
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č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
obchodný podiel dlžníka, Klaudii Kalinay, rod. Priehodovej, v spoločnosti KLAUDY s.r.o., IČO: 50 992 520, so sídlom: 972
2 01 Šútovce 44, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele Sro, vo vložke č. 35051/R, vo veľkosti 5 000,00 €
100 % zo základného imania 5 000,00 €

2. Záujemcom podpísaná ponuka v slovenskom jazyku musí byť doručená do kancelárie správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, do dňa 10. 08. 2020 do 12:00 hod. v obálke
s viditeľným označením "Ponuka Kalinay", inak sa na ňu neprihliada. Ponuku možno doručiť v stanovenom
termíne aj elektronicky do elektronickej schránky správcu; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby na podanie elektronického podania, inak sa na
podanie neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za obchodný podiel,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- záujemcom podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z., ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas
so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým
spôsobom, akým súhlas udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
40 834 2019.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá odplata. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, pri ktorých by nebol dosiahnutý účel speňaženia (napr.
neprimerane nízka cenová ponuka).
6. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za odplatu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto odplatu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
7. Víťaz ponukového konania (nadobúdateľ) bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté kúpne ceny budú
neúspešným záujemcom vrátené na účet uvedený v príslušnej ponuke do troch týždňov od skončenia
ponukového konania. Víťazovi ponukového konania sa záloha započíta do kúpnej ceny.
8. Náklady súvisiace s prevodom obchodného podielu je povinný zabezpečiť nadobúdateľ.
9. Správca nezodpovedá za stav obchodnej spoločností a jej bonitu, nie je povinný zadovážiť doklady k
obchodnej spoločnosti, tieto je povinný si zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
10. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca
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K058609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Kukučína 4889 / 44, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/306/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/306/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 21.05.2019, sp. zn. 40OdK/306/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby Stanislav Kováč, narodený 2.9.1989, trvale bytom M. Kukučína 4889/44, 017
01 Považská Bystrica a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 101/2019, dňa 28.05..2019 pod položkou
K044964.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konal
podľa § 167v ods. 1 ZKR. Stretnutie s dlžníkom sa konalo dňa 24.01.2020, pričom na tomto stretnutí bol
dlžníkovi odovzdaný rovnopis uznesenia o vyhlásení konkurzu, a zároveň som si splnil povinnosť
v zmysle § 166i ZKR – poučenie dlžníka o jeho povinnostiach v konkurze.
V Trenčíne, dňa 24.07.2020
JUDr. Otto Markech, správca

K058610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKH, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 4069/44, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 042
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2014 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu SKH, spol. s r.o., so sídlom Továrenská 4069/44, 018 41 Dubnica
nad Váhom, IČO: 36 223 042, vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy.
Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k hnuteľným
veciam zapísaným do súpisu majetku:
Súpisová zložka majetku: marinátory GAÁL
Súpisová hodnota: 4671,73 Eur

Predmety Kúpnej zmluvy sú zverejnené v Obchodnom vestníku č. 47/2015 vydanom dňa 10.03.2015, v kapitole
Konkurzy a reštrukturalizácie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zábezpeka: nevyžaduje sa
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 38K/40/2014 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie
návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí
obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a
adresu elektronickej pošty,
b) vymedzenie predmetu Kúpnej zmluvy,
c) navrhovanú odplatu za predmet Kúpnej zmluvy v eurách,
d) dátum a podpis navrhovateľa.
Prílohami návrhu sú:
a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do
ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako šesť mesiacov;
b) kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom;
c) súhlas navrhovateľa – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia všetkých
úkonov spojených s ponukovým konaním.
Navrhovateľ podáva návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na všetky hnuteľné veci uvedené v súpise všeobecnej
podstaty. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť
do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.
Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu; ak je
takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť. Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom v
oznámení o prijatí vybraného návrhu. Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese
Palackého 5, 911 01 Trenčín. Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese
lukas.tyko@gmail.com alebo telefonicky na č. +421 (0) 905 984 742.
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K058611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mnešická ulica 1717 / 46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/12/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/12/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 28.01.2019, sp. zn. 40OdK/12/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby Jozef Baláž, narodený 26.09.1995, trvale bytom Mnešická ulica 1717/46, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu vyššie uvedeného
dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2019, dňa 05.02.2019 pod položkou
K010390.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konal
podľa § 167v ods. 1 ZKR. Stretnutie s dlžníkom sa konalo dňa 07.11.2019, pričom na tomto stretnutí bol
dlžníkovi odovzdaný rovnopis uznesenia o vyhlásení konkurzu, a zároveň som si splnil povinnosť
v zmysle § 166i ZKR – poučenie dlžníka o jeho povinnostiach v konkurze.
V Trenčíne, dňa 24.07.2020
JUDr. Otto Markech, správca

K058612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 101, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.1.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/372/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/372/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Peter Herák nar. 4.1.1960 trvale bytom Turá Lúka 101, 907 01 Myjava
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 konečný rozvrh oddelenej podstaty. Po zverejnení zámeru zostaviť
konečný rozvrh pre zabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku už nie je možné pomerné uspokojenie
veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K058613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroka Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2642 / 8D, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/168/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/168/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 4.4.2019, sp. zn. 38OdK/168/2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok fyzickej osoby Andrej Kroka, narodený 28.3.1972, trvale bytom Ciglianska cesta 2642/8D, 971 01
Prievidza, a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 73/2019, dňa 12.04.2019 pod položkou
K031135.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konal
podľa § 167v ods. 1 ZKR. Dňa 11.11.2019, bol dlžníkovi odovzdaný rovnopis uznesenia o vyhlásení
konkurzu, a zároveň som si splnil povinnosť v zmysle § 166i ZKR – poučenie dlžníka o jeho povinnostiach
v konkurze.
V Trenčíne, dňa 24.07.2020
JUDr. Otto Markech, správca

K058614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska Cesta 2642/8C, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/37/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/37/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 30.1.2020, sp. zn. 38OdK/37/2020 bol vyhlásený konkurz
na majetok fyzickej osoby - Tibor Németh, narodený: 24.1.1968, trvale bytom Ciglianska cesta 2642/8C, 971 01
Prievidza (ďalej len „dlžník“), a zároveň som bola týmto uznesením ustanovená za správcu uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2020, dňa 6.2.2020 pod položkou K010880.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
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vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konala
podľa § 167v ods. 1 ZKR. Vzhľadom na zdravotný stav dlžníka som dňa 17.03.2020 dlžníkovi zaslala
rovnopis uznesenia o vyhlásení konkurzu, a zároveň som si splnila povinnosť v zmysle § 166i ZKR –
poučenie dlžníka o jeho povinnostiach v konkurze.
V Trenčíne, dňa 24.07.2020
JUDr. Martina Poláčková, správca

K058615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviaky nad Nitricou 249, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/780/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/780/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 28.11.2019, sp. zn. 38OdK/780/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby - Juraj Varga, narodený: 21.11.1984, trvale bytom Diviaky nad Nitricou 249,
972 25 Diviaky nad Nitricou (ďalej len „dlžník“), a zároveň som bola týmto uznesením ustanovená za správcu
uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 235/2019, dňa 5.12.2019 pod položkou
K103640.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konala
podľa § 167v ods. 1 ZKR. Stretnutie s dlžníkom sa konalo dňa 24.06.2020, pričom na tomto stretnutí bol
dlžníkovi odovzdaný rovnopis uznesenia o vyhlásení konkurzu, a zároveň som si splnila povinnosť
v zmysle § 166i ZKR – poučenie dlžníka o jeho povinnostiach v konkurze.
V Trenčíne, dňa 24.07.2020
JUDr. Martina Poláčková, správca

K058616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 101, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.1.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/372/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/372/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica 017 01, značka správcu S258 /ďalej
len „Správca“/, správca dlžníka Peter Herák nar. 4.1.1960 trvale bytom Turá Lúka 101, 907 01 Myjava /ďalej aj
ako „dlžník“/ týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 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“/ 3. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Tretie
Predmet speňažovania: Iná majetková hodnota, ktorá
zverejnenom v Obchodnom vestníku OV č. 45/2020 a to:

bola

zapísaná

do súpisu všeobecnej podstaty,

Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Položka súpisu: 1; Popis majetkovej hodnoty: Cenné papiere, počet: 2 ks, ISIN: SK1110000298, PPN: RSI0, CFI:
ESVUFR, Druh CP: TC01, IČO emitenta: 0030227500, názov emitenta: Severoslovenská podnikateľská
spoločnosť, a.s. /SPS, a.s./ v likvidácii ; súpisová hodnota majetku (aj mena): 66,38 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 cenného papiera
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 koná 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: 22OdK/372/2018.
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 Peter Herák
záväzná 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 sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. O otváraní obálok správca spíše úradný záznam.
Správca v lehote do 3 pracovných 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 zmluvy o kúpe CP.
Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízku ponuku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Všetky náklady spojení s uzavretím 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 cenné papiere podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takéto cenné papiuere 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.
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 pohľad §
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

K058617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Mačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šmeralova 1570/26, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/495/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/695/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Štefan Mačák nar. 17.10.1987 trvale bytom Šmeralova 1570/26 Handlová
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40OdK/695/2019 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:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1 Paríž Francúzsko IČO: 542 097 902,
konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahaničnej banky so
sídlom Karadžičova 2 Bratislava IČO: 47 258 713 v celkovej sume 4 790,93 EUR

JUDr. Ján Súkeník, 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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K058618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kotlárová rod. Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske neuvedené, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.4.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/115/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Anna Kotlárová rod. Rácová nar. 28.4.1973 trvale bytom Partizánske
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 38OdK/115/2020 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35 697 270 v celkovej sume 961,48 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K058619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jantoška Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329 / 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/151/2020 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/151/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 17.03.2020, sp. zn. 38OdK/151/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby - Roman Jantoška, narodený: 31.08.1966, trvale bytom Trhová 329/4, 971 01
Prievidza (ďalej len „dlžník“), a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 57/2020, dňa 23.03.2020 pod položkou K025631
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konal
podľa § 167v ods. 1 ZKR. Dňa 27.05.2020 bol dlžníkovi odovzdaný rovnopis uznesenia o vyhlásení
konkurzu, a zároveň som si splnil povinnosť v zmysle § 166i ZKR – poučenie dlžníka o jeho povinnostiach
v konkurze.
V Trenčíne, dňa 24.07.2020
JUDr. Otto Markech, správca

K058620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 934 / 11, 916 37 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/457/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/457/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 7.11.2018, sp. zn. 38OdK/457/2018 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby - Peter Herák, narodený: 16.11.1981, trvale bytom Hurbanova 934/11, Myjava
(ďalej len „dlžník“), a zároveň som bola týmto uznesením ustanovená za správcu uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 219/2018, dňa 14.11.2018 pod položkou
K087007.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konala
podľa § 167v ods. 1 ZKR. Dňa 16.02.2020 bol dlžníkovi odovzdaný rovnopis uznesenia o vyhlásení
konkurzu, a zároveň som si splnila povinnosť v zmysle § 166i ZKR – poučenie dlžníka o jeho
povinnostiach v konkurze.
V Trenčíne, dňa 24.07.2020
JUDr. Martina Poláčková
správca

K058621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajacová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 1242/8, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/55/2018 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/55/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

179

Obchodný vestník 145/2020
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

38OdK/55/2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
8. Pohľadávka z účtu – suma 51,01 eur, dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK98 0900 0000 0003 7391
1026, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 51,01 eur.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K058622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Király Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 644 / 5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou (§ 72 ods. 3 ZKR):
- zrážky z dôchodku za 4/2018 vo výške 38,41 €, súpisová hodnota: 38,41 €,
- zrážky z dôchodku za 5/2018 vo výške 38,41 €, súpisová hodnota: 38,41 €,
- zrážky z dôchodku za 6/2018 vo výške 38,41 €, súpisová hodnota: 38,41 €,
- zrážky z dôchodku za 7/2018 vo výške 36,54 €, súpisová hodnota: 36,54 €,
- zrážky z dôchodku za 8/2018 vo výške 36,54 €, súpisová hodnota: 36,54 €,
- zrážky z dôchodku za 9/2018 vo výške 36,54 €, súpisová hodnota: 36,54 €,
- zrážky z dôchodku za 10/2018 vo výške 36,54 €, súpisová hodnota: 36,54 €,
- zrážky z dôchodku za 11/2018 vo výške 36,54 €, súpisová hodnota: 36,54 €,
- zrážky z dôchodku za 12/2018 vo výške 36,54 €, súpisová hodnota: 36,54 €,
- zrážky z dôchodku za 1/2019 vo výške 36,54 €, súpisová hodnota: 36,54 €,
- zrážky z dôchodku za 2/2019 vo výške 39,44 €, súpisová hodnota: 39,44 €,
- zrážky z dôchodku za 3/2019 vo výške 39,44 €, súpisová hodnota: 39,44 €,
- zrážky z dôchodku za 4/2019 vo výške 5,26 €, súpisová hodnota: 5,26 €,
- zrážky z dôchodku za 5/2019 vo výške 5,26 €, súpisová hodnota: 5,26 €,
- zrážky z dôchodku za 6/2019 vo výške 5,26 €, súpisová hodnota: 5,26 €,
- zrážky z dôchodku za 7/2019 vo výške 5,26 €, súpisová hodnota: 5,26 €,
- zrážky z dôchodku za 8/2019 vo výške 2,70 €, súpisová hodnota: 2,70 €,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- zrážky z dôchodku za 9/2019 vo výške 2,70 €, súpisová hodnota: 2,70 €,
- zrážky z dôchodku za 10/2019 vo výške 2,70 €, súpisová hodnota: 2,70 €,
- zrážky z dôchodku za 11/2019 vo výške 2,70 €, súpisová hodnota: 2,70 €,
- zrážky z dôchodku za 12/2019 vo výške 2,70 €, súpisová hodnota: 2,70 €,
- zrážky z dôchodku za 1/2020 vo výške 2,70 €, súpisová hodnota: 2,70 €,
- zrážky z dôchodku za 2/2020 vo výške 2,70 €, súpisová hodnota: 2,70 €,
- zrážky z dôchodku za 2/2020 vo výške 41,72 €, súpisová hodnota: 41,72 €,
- zrážky z dôchodku za 3/2020 vo výške 2,70 €, súpisová hodnota: 2,70 €,
- zrážky z dôchodku za 4/2020 vo výške 16,16 €, súpisová hodnota: 16,16 €,
- zrážky z dôchodku za 5/2020 vo výške 16,16 €, súpisová hodnota: 16,16 €,
- zrážky z dôchodku za 6/2020 vo výške 16,16 €, súpisová hodnota: 16,16 €.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K058623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tuhela Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Trenčín -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/58/2020 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/58/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Ján Tuhela, nar. 03.02.1976, trvale bytom Trenčín týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č.
7/2005 Z.z. ZKR tretie kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
1. Škoda Felicia, VIN: TMBEFF613X0110910, EvČ: TN 220 GB

nezistený

Ojazdené, v premávke

1/1 200,00 €

Ohliadka vozidla je možná v Trenčíne v pracovných dňoch v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. po
prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 20.08.2020 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA38OdK/58/2020- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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predkladanie písomných ponúk, t.j. do 20.08.2020 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 20.08.2020 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od
otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Ak sa nepodarí speňažiť predmetnú hnuteľnú vec ani v tomto treťom kole ponukového konania, prestáva
podliehať konkurzu.
Veriteľ prihlásenej pohľadávky je oprávnený zaslať písomnú ponuku na kúpu predmetného vozidla do 10
dní od skončenia 3.kola ponukového konania.
Správca predmetné vozidlo prevedie tomu veriteľovi, ktorý ponútne najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Prevzatie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
JUDr. Martina Válková, správca

K058624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 807 / 63, 972 41 Koš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/195/2020 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/195/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Miroslav Baláž, nar. 19.11.1982, trvale bytom Okružná 807/63, 972 41 Koš týmto vyhlasuje
podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR druhé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v
súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK
Parc.č.
4486, reg. „E“

Výmera
1 954

Druh
TTP

Štát, obec, k.ú.
SR, Prievidza, Nitrianske Pravno

Č. LV
1924

Spoluvl. pod.
4/6

Hodnota
2 000,00 €

Ohliadka nehnuteľností je možná po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 20.08.2020 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/195/2020- NEOTVÁRAŤ“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Miroslav Baláž – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť zložená́
resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 20.08.2020 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 20.08.2020 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od vyzvania poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Martina Válková, správca

K058625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murgaš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potvorice 313, 916 25 Potvorice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/299/2020 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/299/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Marián Murgaš, nar. 12.12.1977, trvale bytom 916 25 Potvorice 313,, oznamuje veriteľom, že do
konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na ul.
Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky na č. tel. 0904486687.
V Trenčíne, 24.07.2020
JUDr. Martina Válková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K058626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murgaš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potvorice 313, 916 25 Potvorice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/299/2020 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/299/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom dlžníka Marián Murgaš, nar. 12.12.1977, trvale bytom 916 25 Potvorice 313, že
bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať preddavok na trovy
konania, je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK68 0900 0000 0050 5714 7129. Ako variabilný symbol je
potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky uveďte meno dlžníka a číslo
konkurzného konania.
JUDr. Martina Válková, správca

K058627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murgaš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potvorice 313, 916 25 Potvorice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/299/2020 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/299/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Marián Murgaš, nar.
12.12.1977, trvale bytom 916 25 Potvorice 313, Slovenská republika oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/299/2020-18 zo dňa 14.07.2020 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 138/2020 zo dňa 20.07.2020, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt Marián Murgaš, Date of Birth 12ve of December 1977, address 916 25 Potvorice 313, Slovak
Republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 38OdK/299/2020-18 on 14th of July 2020
and promulgated in the Commercial Bulletin No. 138/2020 dated 20nd July 2020 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
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If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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May 2015.
V Trenčíne, dňa 24.07.2020/ In Trenčín, on 24th of July 2020
JUDr. Martina Válková, správca/trustee

K058628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulcová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lapáš 237, 951 04 Veľký Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/46/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/46/2020
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: Eva Mikulcová, nar. 24.12.1968, 237, 951 04 Veľký Lapáš (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 I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného
majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 131/2020 zo dňa 09.07.2020 (K053369).
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti NETWORK PARTNERS s.r.o. so sídlom Veľký Lapáš 237, 951
5 000,- €
04 Veľký Lapáš IČO: 47 804 980, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 37486/N

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Eva Mikulcová – OBCHODNÝ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym 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: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (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 obchodný podiel - Eva
Mikulcová“. 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:
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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 Obchodného podielu,
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 Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel 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
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

K058629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkasová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5171/12, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/234/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/234/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 22.11.2019, sp. zn. 29OdK/234/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 231/2019 zo dňa 29.11.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Martina Farkasová, nar.
10.04.1990, T. Vansovej 5171/12, 940 02 Nové Zámky (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca'').
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Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Martina Farkasová, nar. 10.04.1990, T.
Vansovej 5171/12, 940 02 Nové Zámky končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K058630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/208/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 25.09.2019, sp. zn. 23OdK/208/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka František Horváth, nar.
06.10.1971, bytom 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
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Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka František Horváth, nar. 06.10.1971, , 945
01 Komárno končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K058631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talianová Karolína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1954
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/150/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/150/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 16.08.2019, sp. zn. 32OdK/150/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 162/2019 zo dňa 22.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Karolína Talianová, nar.
03.11.1954, bytom 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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 potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Karolína Talianová, nar. 03.11.1954, , 945
01 Komárno končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K058632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martišková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany ..., 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/262/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/262/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 19.12.2019, sp. zn. 31OdK/262/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 249/2019 zo dňa 30.12.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Zuzana Martišková, nar.
04.09.1974, bytom 955 01 Topoľčany (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Ing. Mgr.
Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zuzana Martišková, nar. 04.09.1974, , 955
01 Topoľčany končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, 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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K058633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fülöp Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 953 / 1, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/119/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/119/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 19.12.2018, sp. zn. 28OdK/119/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 248/2018 zo dňa 28.12.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Attila Fülöp, nar. 13.12.1972,
bytom Žitavská 953/1, 946 32 Marcelová (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Ing.
Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Attila Fülöp, nar. 13.12.1972, Žitavská
953/1, 946 32 Marcelová končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K058634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabadko Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 76 / 76, 941 03 Úľany nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/187/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/187/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Adrián Sabadko, nar. 27.01.1977, Hlavná 76/76, 941 03 Úľany nad Žitavou (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00
a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852762 alebo na e-mail:
spravca@skpbrlas.sk
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K058635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabadko Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 76 / 76, 941 03 Úľany nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/187/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/187/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Adrián Sabadko, nar. 27.01.1977, bytom Hlavná 76/76, 941 03 Úľany nad Žitavou (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.
SK34 1100 0000 0029 4800 8081, TATRSKBX, vedený v Tatra 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.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K058636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabadko Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 76 / 76, 941 03 Úľany nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/187/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/187/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Adrián Sabadko, nar.: 27.01.1977, trvale bytom Hlavná 76/76, 941 03 Úľany nad Žitavou (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 15.07.2020, sp. zn.
29OdK/187/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 139/2020 dňa 21.07.2020 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Ondrej Brláš so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9,
94901 Nitra, značka správcu: S1770 (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 Adrián Sabadko, born on 27.01.1977, with permanent address at Hlavná 76/76, 941 03 Úľany
nad Žitavou (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 15.07.2020, ref. No. 29OdK/187/2020 published in the Commercial report No. 139/2020 of 21.07.2020
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Ondrej Brláš with its office at Štefánikova trieda 9, 94901
Nitra, ref. No. of trustee: S1770 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
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
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of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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 22.07.2020
Nitra, on 22.07.2020
JUDr. Ondrej Brláš, správca dlžníka
JUDr. Ondrej Brláš, trustee of the bankrupt

K058637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Vravková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 77/5, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/18/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/18/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 27.01.2020, sp. zn. 28OdK/18/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 22/2020 zo dňa 03.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Alena Vravková, nar. 03.07.1970,
bytom Fraňa Kráľa 77/5, 949 01 Nitra (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr.
Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Alena Vravková, nar. 03.07.1970, Fraňa
Kráľa 77/5, 949 01 Nitra končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K058638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bako Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 333, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/184/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/184/2020
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“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

199

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

(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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Marek Bako, nar.: 09.08.1973, trvale bytom Lehota 333, 951 36 Lehota (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na
majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 13.07.2020, sp. zn. 28OdK/184/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 137/2020 dňa 17.07.2020 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený JUDr. Martina Holečková so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1900 (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 Marek Bako, born on 09.08.1973, with permanent address at Lehota 333, 951 36 Lehota
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
13.07.2020, ref. No. 28OdK/184/2020 published in the Commercial report No. 137/2020 of 17.07.2020 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Martina Holečková with its office at Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1900 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
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v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 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)
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The 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
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iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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 20.07.2020
Nitra, on 20.07.2020
JUDr. Martina Holečková, správca dlžníka
JUDr. Martina Holečková, trustee of the bankrupt

K058639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bako Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 333, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/184/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/184/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Marek Bako, nar. 09.08.1973, bytom Lehota 333, 951 36 Lehota (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. SK24
1100 0000 0029 4106 1218, TATRSKBX, vedený v Tatra banka a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
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označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Martina Holečková, správca

K058640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bako Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 333, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/184/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/184/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marek Bako, nar. 09.08.1973, bytom Lehota 333, 951 36 Lehota (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852763 alebo na e-mail:
spravca@holeckovaskp.sk
JUDr. Martina Holečková, správca

K058641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Osuchová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vieska 603/229, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/254/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/254/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 13.12.2019, sp. zn. 32OdK/254/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 246/2019 zo dňa 20.12.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jana Osuchová, nar.
19.08.1989, bytom Vieska 603/229, 956 07 Veľké Ripňany (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jana Osuchová, nar. 19.08.1989, Vieska
603/229, 956 07 Veľké Ripňany končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Martina Holečková, správca

K058642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolláriková Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná ulica 1054 / 103, 946 56 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/186/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/186/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(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
– Klára Kolláriková, nar.: 02.10.1985, trvale bytom Podzáhradná 1054/103, 946 56 Pribeta (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 15.07.2020, sp. zn.
29OdK/186/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 139/2020 dňa 21.07.2020 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr. Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01
Nitra, značka správcu: S1897 (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 Klára Kolláriková, born on 02.10.1985, with permanent address at Podzáhradná 1054/103,
946 56 Pribeta (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 15.07.2020, ref. No. 29OdK/186/2020 published in the Commercial report No. 139/2020 of 21.07.2020
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1897 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
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
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veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 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 22.07.2020
Nitra, on 22.07.2020
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K058643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolláriková Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná ulica 1054 / 103, 946 56 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/186/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/186/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Klára
Kolláriková, nar. 02.10.1985, bytom Podzáhradná 1054/103, 946 56 Pribeta (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
0900 0000 0051 4884 7091, 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.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K058644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolláriková Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná ulica 1054 / 103, 946 56 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
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Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/186/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/186/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Klára
Kolláriková, nar. 02.10.1985, bytom Podzáhradná 1054/103, 946 56 Pribeta (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852764 alebo na e-mail:
spravca@reguli-spravca.sk
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K058645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koscelníková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany ..., 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/13/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/13/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 22.01.2020, sp. zn. 29OdK/13/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 19/2020 zo dňa 29.01.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mária Koscelníková, nar.
08.08.1990, 95501 Topoľčany (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Mgr. Lukáš
Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
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Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mária Koscelníková, nar. 08.08.1990, ,
95501 Topoľčany končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K058646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészárosová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Babindol 46 -, 951 53 Babindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/119/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/119/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností a potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. (o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR"), že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR
oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz dlžníka: Emília Mészárosová, nar. 15.10.1969, bytom Babindol
46, 951 53 Babindol, SR, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Emília Mészárosová, nar. 15.10.1969,
bytom Babindol 46, 951 53 Babindol, SR, sa zrušuje.

K058647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Kuczka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4847/14, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/69/2020 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/69/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava vyhodnotenia 2. kola ponukového konania
Správne znenie:
Vyhodnotenie 2. kola ponukového
č. 128/2020 dňa 06.07.2020.

konania

zverejneného

v obchodom

vestníku

(ďalej

len

„OV“)

Do kancelárie správcu bola v určenej lehote doručené jedna ponuka, ktorá spĺňala všetky podmienky
ponukového konania a to :
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1. Slovak Estate s.r.o. - ponúknutá suma 51,00 €,
2.kolo ponukového konania vyhlasujem za úspešné a ponuku záujemcu č. 1. Slovak Estate s.r.o. vyhodnocujem
ako víťaznú.
Vzhľadom na § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") má právo oprávnená osoba vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty.
Týmto vyzývam oprávnené osoby podľa § 167r ods. 4 ZKR, ak majú záujem o súp. zl. č. 1 zapísanú v súpise
všeobecnej podstaty , aby v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v OV previedli sumu
rovnajúcu sa víťaznej ponuke, t.j. 51,00 € na účet správcu vedený v SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588
1414. Pokiaľ žiadna z oprávnených osôb neprejaví v určenej lehote záujem o predmetnú súp. zl., uzavriem s
víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu.
V Nitre dňa 21.07.2020
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K058648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacenová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 143/16, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/252/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/252/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 13.12.2019, sp. zn. 30OdK/252/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 245/2019 zo dňa 19.12.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Lucia Lacenová, nar.
04.10.1986, bytom Tokajská 143/16, 949 11 Nitra - Diely (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
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úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Lucia Lacenová, nar. 04.10.1986, Tokajská
143/16, 949 11 Nitra - Diely končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K058649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregorová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suľany 287, 951 25 Hruboňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1993
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/25/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/25/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka Monika Gregorová, nar. 18.03.1993, bytom
Suľany 287, 951 25 Hruboňovo, t. č. Horné Janíky 355, 930 39 Horné Janíky, fyzická osoba podnikajúca
pod obchodným menom: Monika Gregorová s miestom podnikania Suľany 287, 951 25 Hruboňovo, IČO:
46 260 030, sp. zn.: 30OdK/25/2020, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky veriteľov:
·

BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 96 692 v celkovej sume
prihlásenej pohľadávky: 696,46 €. Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod
poradovým číslom 10.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K058650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madarászová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 466 / 39, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/193/2019 S1897
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Okresný súd Nitra
31OdK/193/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka Zuzana
Madarászová, nar. 03.01.1950, M. R. Štefánika 466/39, 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje
súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Zastavané plochy a
221
nádvoria

Štát

Obec Katastrálne
územie

LV č. Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

Slovenská
republika

Levice Levice

3829 5120

1/3

podiel Súpisová
hodnota
2100, -€

Stavba:
Katastrálne
územie

Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Levice Levice

LV č. Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

3829 5120

1/3

podiel

Súpisné č.

772

Súpisová
hodnota
27900, -€

Mgr. Lukáš Reguli, správca

K058651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Smyček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 262/10, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1962
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: 28OdK/151/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/151/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 25. 05. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Viliam Smyček,
nar. 04. 01. 1962, bytom: SNP 262/10, 935 41 Tekovské Lužany. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 29. 05.
2020 v Obchodnom vestníku 102/2020.
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: Viliam Smyček, nar. 04. 01. 1962, bytom: SNP 262/10, 935 41
Tekovské Lužany, sa končí lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká 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.
Nitra 24. 07. 2020
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B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K058652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Čukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 25, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/187/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/187/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Tibor Čukáš, nar. 23.07.1975, bytom Horná 25, 946
12 Zlatná na Ostrove, podnikajúci pod obchodným menom : Tibor Čukáš, s miestom podnikania Horná 25, 946 12
Zlatná na Ostrove, IČO: 44 302 550 oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Mariánska 1360/6, 949 01
Nitra, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.00 do 14.00
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

K058653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Čukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 25, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/187/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/187/2020
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»
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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 Čukáš, nar. 23.07.1975, bytom Horná 25, 946 12 Zlatná na Ostrove, podnikajúci
pod obchodným menom : Tibor Čukáš, s miestom podnikania Horná 25, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 44
302 550 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 28OdK/187/2020, zo dňa
17.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner of Tibor Čukáš, d.o.b. 23th July 1975, residing Horná 25,
946 12 Zlatná na Ostrove, business under business name: Tibor Čukáš, with place of business Horná 25,
946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 44 302 550 (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Nitra, No. 28/OdK/187/2020 dated 17th July 2020 bankruptcy was declared on the
Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 141/2020 dňa 23.07.2020.
Dňom 24.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 141/2020 on 23rd July 2020.
Bankruptcy was declared on 24th July 2020.

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).
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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., Mariánska č. 1360/6, 949 01 Nitra, 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., Mariánska č. 1360/6, 949 01
Nitra, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

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

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

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

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

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

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

10. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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).
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11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
nasledovnej
webovej
adrese:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
11. The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents
are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

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

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

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

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

16. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
16. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
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
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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 Nitre, dňa 24.07.2020
In Nitra, on 24th July 2020

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

K058654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Čukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 25, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/187/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/187/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Tibor Čukáš, nar. 23.07.1975, bytom Horná 25, 946
12 Zlatná na Ostrove, podnikajúci pod obchodným menom : Tibor Čukáš, s miestom podnikania Horná 25, 946 12
Zlatná na Ostrove, IČO: 44 302 550, 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., pobočka zahraničnej banky, 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
príjemcu 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 Nitre, dňa 24.07.2020
LEGES Recovery k.s., správca
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K058655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná cesta 163 / 4, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/80/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/80/2020
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: Vojtech Polák, nar. 06.11.1986, bytom Hlavná cesta 163/4, 93556 Mýtne Ludany (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 I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 138/2020 zo dňa
20.07.2020 (K055983).
Číslo
položky
1

Popis

Počet
ks

Renault
Megane Scenic 1

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

VF1JMRG0632400009 LV994FZ

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
dlžníka
hodnota v €

2004

nepojazdné

1/1

700,- €

(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@skpnr.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Vojtech Polák – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym 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 - Vojtech Polák“. 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 /
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
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 do piatich pracovných dní od uplynutia 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

K058656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katona Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1322/60, 943 02 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/131/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/131/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 30OdK/131/2020 zo dňa 12.05.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Andrea Katona, nar. 08.03.1983, bytom Janka Kráľa 1322/60, 943 02 Štúrovo a súčasne
ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie
831/9, 940 02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
94/2020 dňa 19.05.2020. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 20.05.2020 sa
považuje konkurz za vyhlásený.
V zmysle § 167v ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( 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.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka
zo dňa 27.01.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa
27.01.2020, a ďalej podľa doručených súčinností tretích osôb a vyhlásení dlžníka na osobnom stretnutí so
správcom dňa 28.05.2020 , správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v
zmysle ustanovenia §167h ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v súlade s ustanovením §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Andrea Katona, nar.
08.03.1983, bytom Janka Kráľa 1322/60, 943 02 Štúrovo, sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §167b ods. 1, ust.
§167c ods. 2 a 3 a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
V Nových Zámkoch, dňa 24.07.2020
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K058657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jánošková Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farná 329, 935 66 Farná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/136/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/136/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Žaneta Jánošková, nar. 13.11.1977, Farná 329, 935 66 Farná, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 21.07.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Silverside, a.s.

IČO:
50052560

Ulica:
Plynárenská

Číslo: Obec
7/B
Bratislava

PSČ: Štát
82109 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
1.008,14 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K058658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leľa 49, 943 65 Leľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/123/2020 S1897
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
27OdK/123/2020
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):
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Richard
Kovács, nar. 19.06.1984, Leľa 49, 94365 Leľa, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa
21.07.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Sabína Bogdányiová

IČO: Ulica: Číslo: Obec
Leľa 82
Kamenica nad Hronom

PSČ: Štát
943 65 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
17.313,45 €

Mgr. Lukáš Reguli, správca

K058659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Csehová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 652/8, 945 04 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/276/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 30.12.2019, sp. zn. 29OdK/276/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 4/2020 zo dňa 08.01.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Nikoleta Csehová, nar.
28.09.1985, bytom Obchodná 652/8, 945 04 Komárno - Nová Stráž (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

224

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Nikoleta Csehová, nar. 28.09.1985,
Obchodná 652/8, 945 04 Komárno - Nová Stráž končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K058660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Huturová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 9, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/140/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Mária Huturová, nar. 02.12.1955, bytom 943 55 Bruty 9, spisová
značka 28OdK/140/2020, v zmysle ust. §-u 167u ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
a neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
konkurznej podstaty.
Do zoznamu nákladov konkurzu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra.
Termín na nahliadnutie do zoznamu nákladov konkurzu možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. 0948/
228 422, alebo mailom na adrese: pallova@spravca.info

V Nitre dňa 24.07.2020
JUDr. Andrea Pállová, správca

K058661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Janeček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Bátovce 2, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/112/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/112/2020
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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Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Slavomír Janeček,
nar. 21.02.1980, bytom Obecný úrad Bátovce 2, 935 03 Bátovce, oznamuje podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že do zoznamu pohľadávok boli
zapísané nasledovné pohľadávky doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
2/P/1 – veriteľ POHOTOVOSŤ, s.r.o., prihlásená suma 4.888,29 €

V Nitre dňa 24.07.2020
Mgr. Nina Dubecová, správca

K058662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Szép
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 300/3, 935 74 Pastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1975
Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/86/2020 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/86/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(„ZKR“) správca týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
-Súpisová zložka majetku č.1: MITSUBISHI PAJERO, V60/V6321/LPPCDS637, VIN JMBLNV78W2J001296, Druh
vozidla Nákladné vozidlo, Druh karosérie/nadstavby BB skriňová dodávková, kategória N1, Typ motora 4M41,
Druh PHM Nafta, Max. celková hmotnosť 2810 kg, Prevádzková hmotnosť 2070 kg, Farba Strieborná metalíza
svetlá, Dátum prvej evidencie/rok výroby 19.2.2002, Dátum prvej evidencie v SR 24.5.2019, Počet km 204.000
km, Súpisová hodnota: 3.500 €, Deň zápisu do súpisu majetku: 18.05.2020, Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust.
§ 167h ods. 1 ZKR.
-Súpisová zložka majetku č. 2 : broková dvojka, zn. Bajkal, mod. IŽ-26, kal. 12-70/12-70, v.č.:A09382,
A09382;Súpisová hodnota: 200 €, Deň zápisu do súpisu majetku: 17.07.2020, Dôvod zápisu do súpisu majetku:
ust. § 167h ods. 1 ZKR.
-Súpisová zložka majetku č. 3: malokalibrovka opakovacia, zm. China, mod. JW-15A, kal. 22 Long rifle, v.č.:
1470528, 1470528, 1470528; Súpisová hodnota: 200 €, Deň zápisu do súpisu majetku: 17. 07.2020, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR.
-Súpisová zložka majetku č. 4: broková kozlica, zn. Zbrojovka Brno,mod. ZH 321, kal. 16-16, v.č. 352062, 3714127/352062; Súpisová hodnota: 200 €, Deň zápisu do súpisu majetku: 17. 07.2020, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR.
-Súpisová zložka majetku č. 5: guľovnica opakovacia, zn. Sauer & Sohn, mod. Sauer 202, kal. .308 Win, v.č.
321261, 205708, N101585; Súpisová hodnota: 1.000 €, Deň zápisu do súpisu majetku: 17. 07.2020, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR.
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K058663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Morvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nové Zámky - Mestský úrad, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové
Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/133/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/133/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Juraj Morvay, nar.
21.02.1959, bytom Mesto Nové Zámky - Mestský úrad, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky, oznamuje
podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa
zrušuje zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 24.07.2020
Mgr. Nina Dubecová, správca

K058664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajkó Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 285, 945 18 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/186/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/186/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Jozef Szajkó, nar. 02.03.1976, bytom 945 18 Kamenný Most 285,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Szajkó, s miestom podnikania 943 58 Kamenný Most 285, IČO: 44
982 399, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.12.2019, oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na tel. č.: 037/65 12 745.
Mgr. Ladislav Barát, správca

K058665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajkó Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 285, 945 18 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/186/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/186/2020
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Jozef Szajkó, nar. 02.03.1976, bytom 945 18 Kamenný Most 285,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Szajkó, s miestom podnikania 943 58 Kamenný Most 285, IČO: 44
982 399, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.12.2019, v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je
nasledovný: IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„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.“

Mgr. Ladislav Barát, správca

K058666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVTRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kovarce 24, 956 15 Kovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 936 451
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30K/10/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/10/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Mgr. Lukáš Reguli, správca so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu
KOVTRANS, s.r.o., so sídlom Kovarce 24, 956 15 Kovarce, IČO: 44 936 451, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 21.07.2020 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO

Slovenská
republika
Daňový úrad Nitra

-

Ulica

Číslo Obec PSČ Štát

424995000014 Damborského 5

Nitra

949
01

Slovenská
republika

Dátum
doručenia Prihlásená suma
prihlášky
Celková suma
21.07.2020

1 185,- EUR
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Mgr. Lukáš Reguli, správca

K058667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Deák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. gen. Klapku 2972/54, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/183/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Gábor Deák, nar. 14.01.1987, bytom Ul. Gen. Klapku 2972/54, 945
01 Komárno , č.k. 30OdK/183/2020 podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods.
19 Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť
preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
V Nových Zámkoch, dňa 24.07.2020
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K058668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Deák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. gen. Klapku 2972/54, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/183/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/183/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu Gábor Deák, nar. 14.01.1987, bytom Ul. Gen. Klapku 2972/54, 945 01
Komárno, č.k. 30OdK/183/2020, podľa ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu - Podzámska 32, 2.poschodie, Nové Zámky, v
úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 035/6428072 alebo 0907/120080.
V Nových Zámkoch, dňa 24.07.2020
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca
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K058669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajkó Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 285, 945 18 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/186/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/186/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ladislav Barát, správca dlžníka: Jozef Szajkó, nar. 02.03.1976, bytom 945 18 Kamenný Most 285,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Szajkó, s miestom podnikania 943 58 Kamenný Most 285, IČO: 44
982 399, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.12.2019, týmto zverejňuje súpis majetku
podliehajúceho konkurzu:
Popis súpisovej zložky majetku
Por.
č.

1

Por.
č.

2

Druh
vozidla

Značka

EČ

VIN

Osobné
FORD
NZ292ED WF0AXXWPAAWU24400
vozidlo ESCORT

Popis

Parc. č.

Parcela
reg. "C",
druh
pozemku:
vinica

914

Spoluvlastnícky
Rok výroby
podiel
1/1

1998

Miesto, Súpisová
kde sa hodnota
v EUR
vec
nachádza
Obid

150,-

Deň
zápisu

Stav

24.7.2020 Nepojazdné

Popis súpisovej zložky majetku
Súpisová
Deň
Spoluvlastnícky Katastrálne hodnota v zápisu
LV
Celková výmera / m2
EUR
podiel
územie
Okres:
Levice, obec:
221
1162
1/2
Kukučínov,
650,24.7.2020
k.ú. Malý
Pesek

Mgr. Ladislav Barát, správca

K058670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rašmanová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Z. Nejedlého 38, 934 05 Levice) ., 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/147/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/147/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Lucia Rašmanová, nar. 15.04.1982, bytom Levice, 934 01 Levice (t.č.
Z. Nejedlého 38, 934 05 Levice), týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca
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K058671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aeolus, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 069
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu oznamuje v súlade s ust. § 28 ods.3 ZKR, že do ES/kancelárie správcu bola doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
· dňa 24.07.2020 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Jednotný majetkový fond zväzov odborových
organizácií v Slovenskej republike, Odborárske nám. 3, Bratislava, IČO: 30779618 v celkovej výške 910,73 EUR,
ktorú zapísal do zoznamu pohľadávok
V Nitre, 24.07.2020

K058672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky -, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/187/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/187/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca dlžníka: Pavol Novák, nar.: 13.12.1983, bytom: Nové Zámky, 940 01 Nové
Zámky, SR (ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), oznamuje, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do
12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia do
spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na: hipprobert.skp@gmail.com.
JUDr. Róbert Hipp, MBA – správca

K058673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky -, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/187/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/187/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca dlžníka Pavol Novák, nar.: 13.12.1983, bytom: Nové Zámky, 940 01 Nové
Zámky, 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: 0187, v správe pre adresáta uviesť: Novák.
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, v zmysle §-u 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).

K058674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky -, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/187/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/187/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES, ako správca
dlžníka: Pavol Novák, nar.: 13.12.1983, bytom: Nové Zámky, 940 01 Nové Zámky, SR, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra 30OdK/187/2020 zo dňa 16.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 141/2020 dňa
23.07.2020 Dňom 24.7.2020 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 správcovi na adresu: JUDr. Róbert Hipp, MBA, Farská 33/I.p., 949
01 Nitra, k číslu konania: 30OdK/187/2020 S 1487. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu,
do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o
konkurznom konaní. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané
a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške
podľa ZoKR. Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 of 29th May 2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th
of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the
District Court in Nitra, No. 30OdK/187/2020 dated 16.07.2020 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor: Pavol Novák, nar.: 13.12.1983, bytom: Nové Zámky, 940 01 Nové Zámky, SR. This resolution of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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District Court Nitra was published in Commercial Bulletin no. 141/2020 on 23.07.2020 Bankruptcy was
declared on 24.07.2020. 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 bankruptcy trustee
to the adress: JUDr. Róbert Hipp, MBA, ul. Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, Slovenská republika, to the No.
30OdK/187/2020 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, MBA, správca

K058675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baloghová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri škole ( t.č. Letná 70, 07605 Cejkov ) 458/7 -, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/4/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca vo veci úpadcu: Jarmila Baloghová, nar. 22.03.1949, bytom Pri škole 458/7,
949 01 Nitra - Drážovce (t. č. Letná 70, 076 05 Cejkov), SR (ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare),
v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bol
zostavený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nezabezpečených veriteľov. Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok a to v
sídle správcu t.j.: Farská 33./I.p., 949 01 Nitra. V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do
30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Termín na nahliadnutie
do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom na adrese: hipprobert.skp@gmail.com alebo
telefonicky na čísle: 0911/11 78 80.
JUDr. Róbert HIPP, MBA - správca

K058676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aeolus, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 069
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku úpadcu: Aeolus, s.r.o. so sídlom Mostná 29, 949 01 Nitra IČO: 31 449 069, patriaceho do
oddelenej podstaty veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle, 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242.

Oddelená
podstata UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140 92, Česká
zabezpečeného veriteľa :
republika, IČ: 649 48 242
druh
zabezpečovacieho
práva:
Záložné právo
poradie
zabezpečovacieho
práva:
prvé (1.) v poradí
stav
zistené
číslo
zabezpečenej
pohľadávky
v
zozname
55
pohľadávok
právny
dôvod Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000033D/CORP/11/031 zo dňa 09.10.2012. Záložné
vzniku/zriadenia
právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod číslom V - 23736/12 ako prvé v poradí, vklad povolený dňa
zabezpečovacieho práva:
31.10.2012 Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor. Záložné právo vzniklo registráciou.
výška
zabezpečenej
pohľadávky:
600 000 EUR
dátum vzniku / registrácie
31.10.2012
zabezpečovacieho práva:

Oddelená
podstata UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140 92, Česká
zabezpečeného veriteľa :
republika, IČ: 649 48 242
druh
zabezpečovacieho
práva:
Záložné právo
poradie
zabezpečovacieho
práva:
druhé (2.) v poradí
stav
zistené
číslo
zabezpečenej
pohľadávky
v
zozname
55
pohľadávok
právny
dôvod Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000033H/CORP/11/031 zo dňa 30.07.2014 Záložné
vzniku/zriadenia
právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod číslom V - 23541/14 ako druhé v poradí, vklad povolený
zabezpečovacieho práva:
dňa 10.10.2014 Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor. Záložné právo vzniklo registráciou.
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1 000 000 EUR
10.10.2014

Oddelená
podstata UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140 92, Česká
zabezpečeného veriteľa :
republika, IČ: 649 48 242
druh
zabezpečovacieho
práva:
Záložné právo
poradie
zabezpečovacieho
práva:
tretie (3.) v poradí
stav
zistené
číslo
zabezpečenej
pohľadávky
v
zozname
57
pohľadávok
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000296A/CORP/2015 zo dňa 29.06.2015 Záložné
právny dôvod vzniku/zriadenia právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod číslom V - 7110/15 ako tretie v poradí, vklad povolený dňa
zabezpečovacieho práva:
25.09.2015 Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor. Záložné právo vzniklo registráciou.
výška
zabezpečenej
pohľadávky:
750 000 EUR
dátum vzniku / registrácie
25.09.2015
zabezpečovacieho práva:

nehnuteľnosti - pozemky
dôvod zápisu do dátum zápisu
pol.č. súpisu majetku
súpisu majetku
§ 67 ods.1 písm.
27.07.2020
1
a) ZoKR
§ 67 ods.1 písm.
27.07.2020
2
a) ZoKR
§ 67 ods.1 písm.
27.07.2020
3
a) ZoKR
§ 67 ods.1 písm.
27.07.2020
4
a) ZoKR

do parcelné
číslo

druh pozemku

výmera
(m2)

číslo
LV

6093

záhrada

160

1555

6094

záhrada
210
zastavaná plocha
a nádvorie
255
zastavaná plocha
a nádvorie
156

1555

6095/1
6095/2

1555
1555

rozsah
katastrálne územie/ podielu
obec/štát
úpadcu
Ružinov / BA-m.č.
Ružinov / SR
1/1
Ružinov / BA-m.č.
Ružinov / SR
1/1
Ružinov / BA-m.č.
Ružinov / SR
1/1
Ružinov / BA-m.č.
Ružinov / SR
1/1

súpisová
hodnota
21 510 €
28 232 €
34 282 €
20 972 €

nehnuteľnosti - stavby
dôvod zápisu do dátum zápisu do
súpisné
pol.č. súpisu majetku súpisu majetku
popis stavby číslo

5

§ 67 ods.1 písm. 27.07.2020
a) ZoKR

Rodinný
dom s prísl. 1003

rozsah
kat.úz./
obec/ podielu
štát
úpadcu
Ružinov / BAm.č. Ružinov /
1555 SR
1/1

č.parc. pozemku, na číslo
ktorom stavba stojí LV

súpisová
hodnota

6095/1

306 289 €

Oddelená
podstata UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140 92, Česká
zabezpečeného veriteľa :
republika, IČ: 649 48 242
druh
zabezpečovacieho
práva:
Záložné právo
poradie
zabezpečovacieho
práva:
prvé (1.) v poradí
stav
zistené
číslo
zabezpečenej
pohľadávky
v
zozname
55
pohľadávok
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000033C/CORP/11/031 zo dňa 21.10.2011. Záložné
právny dôvod vzniku/zriadenia právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod číslom V 6412/11 ako prvé v poradí, vklad povolený dňa
zabezpečovacieho práva:
09.01.2012 Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor. Záložné právo vzniklo registráciou.
výška
zabezpečenej
pohľadávky:
300 000 EUR
dátum vzniku / registrácie
09.01.2012
zabezpečovacieho práva:
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Oddelená
podstata UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140 92, Česká
zabezpečeného veriteľa :
republika, IČ: 649 48 242
druh
zabezpečovacieho
práva:
Záložné právo
poradie
zabezpečovacieho
práva:
druhé (2.) v poradí
stav
zistené
číslo
zabezpečenej
pohľadávky
v
zozname
55
pohľadávok
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000033E/CORP/11/031 zo dňa 09.10.2012 Záložné
právny dôvod vzniku/zriadenia právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod číslom V 6303/12 ako druhé v poradí, vklad povolený dňa
zabezpečovacieho práva:
21.01.2013 Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor. Záložné právo vzniklo registráciou.
výška
zabezpečenej
pohľadávky:
600 000 EUR
dátum vzniku / registrácie
21.01.2013
zabezpečovacieho práva:

Oddelená
podstata UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140 92, Česká
zabezpečeného veriteľa :
republika, IČ: 649 48 242
druh
zabezpečovacieho
práva:
Záložné právo
poradie
zabezpečovacieho
práva:
tretie (3.) v poradí
stav
zistené
číslo
zabezpečenej
pohľadávky
v
zozname
55
pohľadávok
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000033G/CORP/11/031 zo dňa 30.07.2014 Záložné
právny dôvod vzniku/zriadenia právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod číslom V 7023/14 ako tretie v poradí, vklad povolený dňa
zabezpečovacieho práva:
15.10.2014 Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor. Záložné právo vzniklo registráciou.
výška
zabezpečenej
pohľadávky:
1 000 000 EUR
dátum vzniku / registrácie
15.10.2014
zabezpečovacieho práva:

Oddelená
podstata UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140 92, Česká
zabezpečeného veriteľa :
republika, IČ: 649 48 242
druh
zabezpečovacieho
práva:
Záložné právo
poradie
zabezpečovacieho
práva:
štvrté (4.) v poradí
stav
zistené
číslo
zabezpečenej
pohľadávky
v
zozname
57
pohľadávok
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000296A/CORP/2015 zo dňa 29.06.2015 Záložné
právny dôvod vzniku/zriadenia právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod číslom V - 7110/15 ako štvrté v poradí, vklad povolený dňa
zabezpečovacieho práva:
25.09.2015 Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor. Záložné právo vzniklo registráciou.
výška
zabezpečenej
pohľadávky:
750 000 EUR
dátum vzniku / registrácie
25.09.2015
zabezpečovacieho práva:

nehnuteľnosti - pozemky
dôvod zápisu do dátum zápisu
pol.č. súpisu majetku
súpisu majetku

do parcelné
číslo

druh pozemku

výmera
(m2)

číslo
LV

rozsah
katastrálne
podielu
územie/ obec/štát úpadcu
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545/3
545/4
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a nádvorie
118
zastavaná plocha
a nádvorie
241
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Chrenová / Nitra /
2242 SR
1/1
Chrenová / Nitra /
2242 SR
1/1

9 731 €
19 875 €

nehnuteľnosti - stavby
dôvod zápisu do dátum zápisu do
pol.č. súpisu majetku súpisu majetku
popis stavby
§ 67 ods.1 písm.
Administratívna
27.07.2020
8
a) ZoKR
budova

rozsah
kat.úz./ obec/ podielu
štát
úpadcu
Chrenová
/
2242 Nitra / SR
1/1

súpisné
číslo

č.parc. pozemku, na číslo
ktorom stavba stojí LV

súpisová
hodnota

965

545/3

85 197 €

V Nitre, dňa 27.07.2020

K058677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mendel Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 3861/18, 036 01 Martin - Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1955
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/74/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/74/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Ján Mendel, nar. 21.05.1955, Hodžova 3861/18, 036 01 Martin - Košúty (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. 53/2020 zo dňa
17.03.2020 (K024232).
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti TMS, s.r.o., so sídlom Hodžova 18/3861, 036 01 Martin, IČO: 6771,- €
35 774 711, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 19823/B

(ďalej len ,, Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ján Mendel – OBCHODNÝ PODIEL - 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 (Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK66 0900 0000 0051
3311 3685, GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú ponúkanú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Obchodný podiel – Ján
Mendel“. 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 Obchodného podielu,
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 Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel 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
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.
Insolvency services, k.s., správca

K058678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EMP, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3560/109 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 777 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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VEC: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Hanuliaková, so sídlom kancelárie, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, správca dlžníka EMP,
s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina, IČO: 36 777 706 zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 18966/L, podľa ust. § 126 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať dňa 16.09.2020 (streda) v sále Kultúrneho domu v obci Mojš, na adrese: Mojš 147, 010 01 Mojš.

Prezentácia sa uskutoční od 10.00 hod. Začiatok schôdze o 10.30 hod.

Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie;
2. Voľba veriteľského výboru;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia a ich zástupcovia sa na
schôdzi veriteľov preukazujú platným preukazom totožnosti. Veritelia - fyzické osoby sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, veritelia - právnické osoby sa pri prezentácii musia preukázať výpisom z
obchodného registra nie starším ako tri mesiace a dokladom totožnosti osoby konajúcej v ich mene, zástupcovia
veriteľov sa pri prezentácii musia preukázať aj písomne udeleným splnomocnením.

Preventívno – bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 upozorňuje účastníkov schôdze, že sú
povinní sa riadiť aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Vlády SR v
súvislosti s ochorením COVID – 19.

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K058679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Žiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 172/17, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/130/2020/S1490
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
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Okresný súd Žilina
9OdK/130/2020
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
Alojz Žiak, nar. 12.02.1959, trvale bytom Stredná 172/17, 013 02 Nededza, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie administratívnej
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po - Pi: od 8:00- 16:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese: broz@judrbroz.sk alebo telefonicky na čísle:
0911324332.
V Ružomberku dňa 24.7.2020
JUDr. Michal Brož, správca

K058680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Škoríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kempelenova 3403/47, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/124/2019 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/124/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Ing. Veréb Jaroslav , správca dlžníka: Marta Škoríková, nar. 18.04.1963, trvale bytom Kempelenova 3403/47, 010
15 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Marta Škoríková, s miestom podnikania Kempelenova 3403/47,
010 15 Žilina, IČO: 37 092 421 (do 26.02.2006 podnikajúci pod obchodným menom Marta Škoríková, s miestom
podnikania Lesná 582/38, 010 04 Žilina - Bánová, IČO: 37 092 421),,
týmto v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. ZKaR a § 37 nasl. Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladá nasledovný súpis majetku úpadcu:
NEHNUTEĽNOSTI:
p.č. LV
1

č.parc.

686 472

Kat.uzemie

vým.

druh pozemku

podiel

podiel v m2

cena pod.

Podbiel

554

záhrady .

1/6

92,333

4986

V Martine, 23.07.2020 Ing. Veréb Jaroslav, správca

K058681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Škoríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kempelenova 3403/47, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/124/2019 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/124/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Škoríková Anna, ponúka na predaj v ponukovom kole:
NEHNUTEĽNOSTI:
p.č.

LV

č.parc.

Kat.uzemie

vým.

druh poze,mku

podiel

podiel v m2

cena pod.

1

686

472

Podbiel

554

záhrady .

1/6

92,333

4986

Nehnuteľnosti uvedené pod por.č. 1 sa ponúkajú na predaj , súpisová hodnota za uvedený súbor je
stanovená vo výške 4986 Eur. ·
Lehota na predkladanie ponúk s uvedením majetku, ktorý má záujemca kúpiť spolu s uvedením ponúknutej
kúpnej ceny, je 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku. ·
Záujemca je povinný spolu s doručením písomnej ponuky, zložiť v tej istej lehote zálohu na celú ponúknutú
kúpnu cenu na správcovský účet:
IBAN: SK04 0200 0000 0029 5600 6393, Pozn: Škoríková Anna kupa pozemku.
Pokiaľ záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude zložená v rovnakej lehote ako je lehota stanovená na
predkladanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
· Adresa na doručenie ponúk: Ing.Veréb Jaroslav, správca, E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin.
· V prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako najvýhodnejšia, zložená záloha bude vrátená do 5 dní
odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r, ods.2 ZoKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.

V Martine, 23.07.2020 Ing. Veréb Jaroslav, správca

K058682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šnegoňová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 148/9A, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/348/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/348/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 04.12.2019, č. k. 1OdK/348/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 238/2019 dňa 10.12.2019, som bola ustanovená za správcu dlžníka: Iveta Šnegoňová,
nar. 06.01.1967, bytom Okružná 148/9 A, 022 04 Čadca - U Hluška, do 30.06.2008 podnikajúci pod obchodným
menom Iveta Šnegoňová, s miestom podnikania Janka Kráľa 2589/40, 022 01 Čadca, IČO: 41 827 856 (ďalej len
„Dlžník“).
MAJETOK DLŽNÍKA
Zistený majetok dlžníka bol zapísaný dňa 01.02.2020 do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV
24/2020 dňa 05.02.2020 pod zložkou č. 1. Dňa 15.05.2020 bola doplnená do súpisu všeobecnej podstaty majetku
úpadcu súpisová zložka č. 2, ktorá bola zverejnená v OV č. 95/2020 dňa 20.05.2020. Súpis majetku dlžníka
pozostáva zo súpisových zložiek č. 1 a č. 2. nasledovne:
Súpisová zložka č. 1
Zoznam nehnuteľností - Iveta Šnegoňová nar. 06.01.1967 (pozemky sú umiestnené
územia obce)
Katastrálne
Parcely
Por. číslo na Číslo
Číslo LV
Druh pozemku
územie
registra
LV
parcely
trvalý trávny
Harvelka
E
357
16
293/1
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
17
293/1
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
18
293/1
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
16
296
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
17
296
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
18
296
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
16
424/1
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
17
424/1
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
18
424/1
porast
spolu za druh pozemku trvalý trávny porast
Harvelka
E
360
4
297
orná pôda
Harvelka
E
360
5
297
orná pôda
Harvelka
E
360
6
297
orná pôda
Harvelka
E
360
4
299
orná pôda
Harvelka
E
360
5
299
orná pôda
Harvelka
E
360
6
299
orná pôda
Harvelka
E
360
4
310
orná pôda
Harvelka
E
360
5
310
orná pôda
Harvelka
E
360
6
310
orná pôda
Harvelka
E
360
4
312/1
orná pôda
Harvelka
E
360
5
312/1
orná pôda
Harvelka
E
360
6
312/1
orná pôda
Harvelka
E
360
4
327/1
orná pôda
Harvelka
E
360
5
327/1
orná pôda
Harvelka
E
360
6
327/1
orná pôda
Harvelka
E
360
4
403
orná pôda
Harvelka
E
360
5
403
orná pôda
Harvelka
E
360
6
403
orná pôda
Harvelka
E
360
4
405
orná pôda
Harvelka
E
360
5
405
orná pôda
Harvelka
E
360
6
405
orná pôda
Harvelka
E
360
4
418
orná pôda
Harvelka
E
360
5
418
orná pôda
Harvelka
E
360
6
418
orná pôda
Harvelka
E
360
4
438
orná pôda

mimo zastavaného
Výmera

v m² Podiel

Výmera

25534

79 5120 393,9816406

25534

79 5120 393,9816406

25534

79 5120 393,9816406

229344

79 5120 3538,70625

229344

79 5120 3538,70625

229344

79 5120 3538,70625

3547

79 5120 54,72910156

3547

79 5120 54,72910156

3547

79 5120 54,72910156

626
626
626
796
796
796
375
375
375
205
205
205
418
418
418
406
406
406
368
368
368
1352
1352
1352
335

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

11962,25
78,25
78,25
78,25
99,5
99,5
99,5
46,875
46,875
46,875
25,625
25,625
25,625
52,25
52,25
52,25
50,75
50,75
50,75
46
46
46
169
169
169
41,875
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Harvelka
E
360
5
438
Harvelka
E
360
6
438
Harvelka
E
364
4
302
Harvelka
E
364
5
302
Harvelka
E
364
6
302
Harvelka
E
364
4
316/1
Harvelka
E
364
5
316/1
Harvelka
E
364
6
316/1
Harvelka
E
364
4
316/2
Harvelka
E
364
5
316/2
Harvelka
E
364
6
316/2
Harvelka
E
364
4
317
Harvelka
E
364
5
317
Harvelka
E
364
6
317
Harvelka
E
364
4
387/1
Harvelka
E
364
5
387/1
Harvelka
E
364
6
387/1
Harvelka
E
364
4
398/1
Harvelka
E
364
5
398/1
Harvelka
E
364
6
398/1
Harvelka
E
364
4
407
Harvelka
E
364
5
407
Harvelka
E
364
6
407
Harvelka
E
364
4
434
Harvelka
E
364
5
434
Harvelka
E
364
6
434
spolu za druh pozemku orná pôda
Súpisová hodnota pozemkov uvedených v tabuľke je spolu 300 €.

orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná

pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda

335
335
338
338
338
54
54
54
447
447
447
517
517
517
16
16
16
67
67
67
362
362
362
343
343
343

Deň vydania: 29.07.2020
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

41,875
41,875
42,25
42,25
42,25
6,75
6,75
6,75
55,875
55,875
55,875
64,625
64,625
64,625
2
2
2
8,375
8,375
8,375
45,25
45,25
45,25
42,875
42,875
42,875
2634,38

Speňažovanie všeobecnej podstaty zložky č. 1.
Speňažovanie všeobecnej podstaty zložky č. 1 bolo vykonané správcom v súlade so ZKR a to:
·

·
·

·

·
·
·
·
·
·

Správcom konkurznej podstaty bola na základe vyhlášky č. 38/2005 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav
hodnota jednotlivých nehnuteľností stanovená prepočtom ceny pozemkov. Celková súpisová hodnota
majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty bola stanovená spolu na 300 €.
Ponuku na vyššie uvedené nehnuteľnosti v zložke č. 1 bolo možné dať ako na súbor nehnuteľností
(pozemkov)
Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutočnil v zmysle ust. § 167n zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácií formou ponukového konania a to za nasledovných podmienok: „Záujemca musí doručiť
správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením: „Ponukové konanie 1OdK/348/2019 ––
NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia v OV. na adresu správcu: JUDr. Jana
Košová, správca S 1855, J. Milca 11, 010 01 Žilina. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Každý
záujemca môže predložiť na súbor uvedených nehnuteľnosti majetku úpadcu len jednu ponuku, inak sa
všetky jeho ponuky odmietnu.“
V zmysle ust. §167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. zákona o konkurze a reštrukturalizácií v aktuálnom
znení(„ďalej ZKR“), bolo vyhlásené 1. kolo verejného ponukového konania,
za účelom
speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.
24/2020 zo dňa 05.02.2020. Uvedené verejné ponukové konanie bolo zaslané do OV dňa 16.06.2020
a zverejnené v OV č. 117/2020 dňa 19.06.2020.
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia.
Vyhodnotenie verejného ponukového konania dňa 01.07.2020 o 10:00 hod.
Do verejného ponukového konania sa prihlásili dvaja záujemcovia, ktorí splnili podmienky prihlásenia
a zložili kúpnu cenu na účet správcu:
1. záujemca vo výške 350, Eur. – ponuka doručená 25.06.2020
2. záujemca vo výške 652, Eur. – ponuka doručená 29.06.2020
Nakoľko 2. záujemca predložil najvyššiu cenovú ponuku za predmet verejného ponukového konania, stal
sa jeho víťazom. S poukazom na § 167r ZKR má oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné oprávneným osobám poskytnúť lehotu 10 dní na vykúpenie majetku
z konkurznej podstaty. „ Pokiaľ tak žiadna z oprávnených osôb neurobí, bude uzatvorená kúpna zmluva
so záujemcom č. 2.“
Oprávnená osoba, dcéra úpadkyne Andrea Šnegoňová, rod. Šnegoňová, využila právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní t. j. 652 €.
Neúspešnému záujemcovi bola zábezpeka v deň vyhodnotenia ponúk zaslaná späť na ním uvedené číslo
bankového účtu. Úspešnému záujemcovi bola zábezpeka zaslaná späť dňa 14.07.2020 na ním uvedené
číslo bankového účtu.

- Správca v OV 139/2020, vydanom dňa 21.07.2020 pod K056378, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznámil zámer súvisiaci so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu a zostavil rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty nehnuteľností uvedených v súpisovej zložke č. 1
a podiel na zisku z Lesného a pozemkového spoločenstva Harvelka, Nová Bystrica 696, 023 05 Nová Bystrica, za
podiely na pozemkoch vlastnených úpadcom vo výške 415,66 € poukázaný na bankový účet správcu konkurznej
podstaty dňa 14.05.2020 uvedený v súpisovej zložke č. 2:
Súpisová zložka č. 1
Zoznam nehnuteľností - Iveta Šnegoňová nar. 06.01.1967 (pozemky sú umiestnené
územia obce)
Katastrálne
Parcely
Por. číslo Číslo
Číslo LV
Druh pozemku
územie
registra
na LV
parcely
trvalý trávny
Harvelka
E
357
16
293/1
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
17
293/1
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
18
293/1
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
16
296
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
17
296
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
18
296
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
16
424/1
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
17
424/1
porast
trvalý trávny
Harvelka
E
357
18
424/1
porast
spolu za druh pozemku trvalý trávny porast
Harvelka
E
360
4
297
orná pôda
Harvelka
E
360
5
297
orná pôda
Harvelka
E
360
6
297
orná pôda
Harvelka
E
360
4
299
orná pôda
Harvelka
E
360
5
299
orná pôda
Harvelka
E
360
6
299
orná pôda
Harvelka
E
360
4
310
orná pôda
Harvelka
E
360
5
310
orná pôda
Harvelka
E
360
6
310
orná pôda
Harvelka
E
360
4
312/1
orná pôda
Harvelka
E
360
5
312/1
orná pôda
Harvelka
E
360
6
312/1
orná pôda
Harvelka
E
360
4
327/1
orná pôda
Harvelka
E
360
5
327/1
orná pôda
Harvelka
E
360
6
327/1
orná pôda
Harvelka
E
360
4
403
orná pôda
Harvelka
E
360
5
403
orná pôda
Harvelka
E
360
6
403
orná pôda

mimo zastavaného
Výmera

v m² Podiel

Výmera

25534

79 5120

393,9816406

25534

79 5120

393,9816406

25534

79 5120

393,9816406

229344

79 5120

3538,70625

229344

79 5120

3538,70625

229344

79 5120

3538,70625

3547

79 5120

54,72910156

3547

79 5120

54,72910156

3547

79 5120

54,72910156

626
626
626
796
796
796
375
375
375
205
205
205
418
418
418
406
406
406

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11962,25
78,25
78,25
78,25
99,5
99,5
99,5
46,875
46,875
46,875
25,625
25,625
25,625
52,25
52,25
52,25
50,75
50,75
50,75

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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Harvelka
E
360
4
405
Harvelka
E
360
5
405
Harvelka
E
360
6
405
Harvelka
E
360
4
418
Harvelka
E
360
5
418
Harvelka
E
360
6
418
Harvelka
E
360
4
438
Harvelka
E
360
5
438
Harvelka
E
360
6
438
Harvelka
E
364
4
302
Harvelka
E
364
5
302
Harvelka
E
364
6
302
Harvelka
E
364
4
316/1
Harvelka
E
364
5
316/1
Harvelka
E
364
6
316/1
Harvelka
E
364
4
316/2
Harvelka
E
364
5
316/2
Harvelka
E
364
6
316/2
Harvelka
E
364
4
317
Harvelka
E
364
5
317
Harvelka
E
364
6
317
Harvelka
E
364
4
387/1
Harvelka
E
364
5
387/1
Harvelka
E
364
6
387/1
Harvelka
E
364
4
398/1
Harvelka
E
364
5
398/1
Harvelka
E
364
6
398/1
Harvelka
E
364
4
407
Harvelka
E
364
5
407
Harvelka
E
364
6
407
Harvelka
E
364
4
434
Harvelka
E
364
5
434
Harvelka
E
364
6
434
spolu za druh pozemku orná pôda
Súpisová hodnota pozemkov uvedených v tabuľke je spolu 300 €.

orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná

pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda

368
368
368
1352
1352
1352
335
335
335
338
338
338
54
54
54
447
447
447
517
517
517
16
16
16
67
67
67
362
362
362
343
343
343

Deň vydania: 29.07.2020
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

46
46
46
169
169
169
41,875
41,875
41,875
42,25
42,25
42,25
6,75
6,75
6,75
55,875
55,875
55,875
64,625
64,625
64,625
2
2
2
8,375
8,375
8,375
45,25
45,25
45,25
42,875
42,875
42,875
2634,38

Súpisová zložka č. 2
2.
Podiel na zisku z Lesného a pozemkového spoločenstva Harvelka, Nová Bystrica 696, 023 05 Nová Bystrica
za rok
2019, za podiely na pozemkoch vlastnených úpadcom vo výške 415,66 € poukázaný na bankový
účet správcu konkurznej
podstaty dňa 14.05.2020.
Spolu hodnota majetku ( súpisová zložka č. 1, súpisová zložka č. 2 ) v sume 715,66 €

Celková súpisová hodnota úpadcovho majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty bola správcom
stanovená vo výške 715,66 € .
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 1 067,66 € ( výťažok súpisová zložka majetku č. 1 = 652 €,
výťažok súpisová zložka majetku č. 2 = 415,66 € )
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. ZKR a to:
Náklady konkurzu:
1.

Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:

· Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súpisovej zložky č. 1 v sume 652 €, podľa § 20 ods. 1 písm. c)
vyhlášky č. 655/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“);
16% z 30 = 4,8 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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15% z 300 = 45 €
14% z 322 = 45,08 €
Spolu: 94,88 €
· Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súpisovej zložky č. 2 v sume 415,66 €, podľa § 20 ods. 1 písm. c)
vyhlášky č. 655/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“);
15% z 415,66 = 20,78 €
Spolu: 20,78 €
· Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky za 7 mesiacov vo výške 210
€.
· Súdny poplatok v zmysle položky 5 písm. c) príloha zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, t.j. súdny poplatok vo výške 0,20 % z výťažku zo všeobecnej podstaty 2 €
Spolu odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku: 327,66 €
Celková suma čistého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 740 € určená na
uspokojovanie nezabezpečených veriteľov, ktorá vznikla po odčítaní odmeny správcu, rozvrhu výťažku
a nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzu (1 067,66 €– 327,66 €)
Prihlásené pohľadávky dlžníka Iveta Šnegoňová, spisová značka 1OdK/348/2019
Prehľad prihlásených pohľadávok – všeobecná podstata
Prihlásené pohľadávky Iveta Šnegoňová, spisová značka 10dK/348/2019
Všeobecná podstata
P.č. Veriteľ
Úroky z omeškania v % Istina (€) Úroky z omeškania (€)
1. Union zdravotná poisťovňa, a.s. 0%
168,45 0
2. Mesto Čadca
0%
43,18
0
spolu:
211,63 0

Náklady z uplatnenia (€)
0
0
0

Celková suma (€)
168,45
43,18
211,63

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov – všeobecná podstata
Výpočet hodnoty pohľadávky na výťažok v %
Objem prihlásených pohľadávok v €
P.Č.
Veriteľ
1.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
2.
Mesto Čadca

Hodnota pohľadávky v €
168,45
43,18

211,63
Hodnota pohľadávky v %
79,60
20,40

Výpočet konečného rozvrhu z výťažku, z celkovej hodnoty čistého výťažku v sume 740 € :
Prihlásený veriteľ Union zdravotná poisťovňa, a.s. uspokojený vo výške 100 % v sume 168,45 €
Prihlásený veriteľ Mesto Čadca uspokojený vo výške 100 % v sume 43,18 €
Celkom uspokojenie prihlásených veriteľov v sume: 211,63 €
Po uspokojení všetkých prihlásených veriteľov v rozsahu 100 % správca zvyšok čistého výťažku v sume 528,37 €
(740 € - 211,63 €) vydá do rúk úpadkyne.
V Žiline, dňa 24.07.2020
JUDr. Jana Košová, správca S1855
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K058683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Peško, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbrava 0, 032 12 Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Radová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/106/2020 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/106/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.číslo

1

Hlavná
kategória

Názov / Popis

Motorové osobné vozidlo zn. ŠKODA FELICIA COMBI 795/-/EČ: LM293CT
VIN: TMBEHH654X0075670
druh karosérie: AC kombi
kategória: M1
hnuteľná vec farba: modrá tmavá
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 17.09.1998
dátum prvej evidencie v SR: 24.10.2006
stav ubehnutých km: 218177 km
stav opotrebovanosti podľa vyjadrenia dlžníka: "Auto vlastním od roku 2016, je staré ale
pojazdné, technická kontrola je platná do 2022."

súpisová hodnota
majetku

500 EUR

K058684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tae Young Euro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na stanicu 22, 010 09 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 805 118
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2019 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Jakub Podmanický, správca úpadcu: Tae Young Euro s.r.o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO: 50 805
118, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa
13.07.2020 si prihlásil súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
veriteľ: TOPA STAV s. r. o., nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume: 49 859,54 EUR. Pohľadávky boli
správcom zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 13.07.2020.
JUDr. Jakub Podmanický
správca

K058685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frátrik Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 3/19, 010 04 Hôrky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/49/2020 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/49/2020
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty ku dňu 22.07.2020
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – vyplatenie zostatku zo zrušenej vkladnej knižky dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 7,51 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu

V Žiline dňa 24.07.2020
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K058686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zicho Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krasňany 438, 013 03 Krasňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/332/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/332/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Štefan Zicho, nar.: 08.07.1969, trvale bytom: Krasňany 438, 013 03
Krasňany, podnikajúci pod obchodným menom Štefan Zicho, s miestom podnikania Krasňany 438, 013 03
Krasňany, IČO: 34 224 238 týmto v súlade s § 167n ods. 1 v spojení 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 dlžníka zverejnenom v OV č. 50/2020 zo dňa 12.03.2020.
I. Predmet predaja:
Predmetom predaja sú nehnuteľnosti podľa nasledovnej špecifikácie:
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v obci Stráža, Slovenská republika, k. ú.:
Stráža, zapísané na LV č. 231 v nasledovnej špecifikácii:
Parc. reg.
C
C

Parc. č.
78/3
82/5

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Výmera
4 m2
4 m2

Podiel
1/1
1/1

Súpisová hodnota majetku: 40,00 EUR
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: Mgr.
Filip Ďurajda, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v obálke s nápisom „Ponukové kolo – 3OdK/332/2019 Štefan Zicho“;. 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK67 0900 0000 0051 4321 2046 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: filip.durajda@gmail.com
t. č.: 0911 689 346

V Žiline dňa 24.07.2020
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K058687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Ondrej, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 493/5 493/5, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/225/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/225/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Ondrej Vágai, nar. 12.06.1971, bytom Dubova 493/5,
Liptovský Mikuláš, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, oznamuje,
že bol splnený rozvrh výťažku a z tohto dôvodu konkurz sa 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline, dňa 24.07.2020
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K058688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 265, 038 48 Dolný Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/125/2020 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/125/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Žiline, č. k. 1 OdK/125/2020 zo dňa 14.07.2020, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 138/2020 dňa 20.07.2020 bol vyhlásený konkurz na Dlžníka: Ján Farkas, nar. 20.07.1985, trvale
bytom Dolný Turček 265, 038 48 Dolný Turček. Do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Tatiana
Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca – S548.
JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca Dlžníka: Ján Farkas, nar.
20.07.1985, trvale bytom Dolný Turček 265, 038 48 Dolný Turček (ďalej len „ Dlžník“) oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jesenského 29, 036 01 Martin,
počas úradných hodín v dňoch: pondelok až piatok v čase od 08,00 hod. - 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e mailu: tsumichrastova@gmail.com.
V Martine dňa 22.07.2020
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K058689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kucian, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francúzskych partizánov 2985/42, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Radová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/62/2020 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/62/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Veronika Radová, správca dlžníka: Ing. Dušan Kucian, nar. 28.04.1952, Francúzskych partizánov 2985/42,
038 61 Vrútky, týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 3. kolo
I.
Predmet konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za súbor majetku – cenné papiere vo
vlastníctve dlžníka zapísané do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 116/2020,
dňa 18.06.2020:
Por.
číslo

Hlavná
kategória

súpisová hodnota
majetku

1

druh: kmeňová akcia
forma: na meno
podoba: listinná
mena: EUR
cenný papier
500 EUR
menovitá hodnota: 33,193919 EUR
emitent: SWISS UNION ZÜRICH a.s., Rozmarínova 26, Komárno 945 01, IČO: 36 542 865,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10168/N
počet kusov: 10

Názov / Popis

II.
Záväzná ponuka
Záujemcovia predkladajú svoje ponuky v uzatvorených obálkach.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·
·
·
·

označenie ponukového konania;
označenie predmetu kúpy – súpisová zložka majetku;
označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia
a adresa trvalého pobytu, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom – obchodné meno, IČO a miesto
podnikania, právnická osoba – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti);
ponúknutá kúpna cena vyjadrená číslom aj slovom.

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Minimálna kúpna cena v 3. kole nie je stanovená.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK60 0900 0000 0051 7122 4220

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „1OdK/62/2020 S1958 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „1OdK/62/2020 S1958 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 11.08.2020 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
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Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako 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.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 0903 978 205, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty radova.veronika@gmail.com. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Veronika Radová, správca

K058690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 265, 038 48 Dolný Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/125/2020 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/125/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Farkas, nar. 20.07.1985, trvale bytom
Dolný Turček 265, 038 48 Dolný Turček, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 21 č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky: číslo bankového účtu správy konkurznej podstaty vo formáte IBAN: SK71
0900 0000 0051 6805 5905, vedený v SLSP, a. s. pobočka Martin.
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 350,00 Eur a najviac 10.000,00 Eur.
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 s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Podmienkou
podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné
zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
označenie veriteľa, ktorý zložil
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie preddavok za účelom
pohľadávky, označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera a číslo konkurzného konania.

popretia

V Martine dňa, 22.07.2020
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K058691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin ..., 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/38/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/38/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 18.02.2020, sp. zn. 2OdK/38/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 37/2020 zo dňa 24.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marcel Polák, nar. 15.09.1979,
trvale bytom 036 01 Martin (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marcel Polák, nar. 15.09.1979, , 036 01
Martin končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K058692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Ivanič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňanského 538/10, 014 01 Bytča - Veľké Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/235/2019 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/235/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa dlžníka : Vladimír Ivanič, nar. 08.08.1973, trvale bytom Červeňanského
538/10, 014 01 Bytča – Veľká Bytča, do 01.06.2013 podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Ivanič,
s miestom podnikania Červeňanského 538/10, 014 01 Bytča, IČO: 34 494 324, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.O.
Hviezdoslava č. 6, 011 00 Žilina týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že :
·

konkurz vedený pod č. 7OdK/235/2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1 ZKR).

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Vladimír Ivanič, nar. 08.08.1973, trvale
bytom Červeňanského 538/10, 014 01 Bytča – Veľká Bytča, do 01.06.2013 podnikajúci pod obchodným menom
Vladimír Ivanič, s miestom podnikania Červeňanského 538/10, 014 01 Bytča, IČO: 34 494 324,vedený Okresným
súdom v Žiline pod č. 7OdK/235/2019 zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
Poučenie :
V zmysle §-u 167v ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, 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. Ak má správca
majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi,
prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Martine, dňa 24.07.2020
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K058693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Michalec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fačkov 151, 013 15 Fačkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.5.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/129/2020 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/129/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Rastislav Michalec, nar. 21.05.1979, trvale bytom Fačkov 151, 013 15 Fačkov zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline,
Národná 34, 010 01 Žilina oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k.
90dK/129/2020 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš,
v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod.Termín nahliadnutia je potrebné vopred
dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0903 202 486, alebo emailom:liskova.marianna@gmail.com

Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K058694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Michalec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fačkov 151, 013 15 Fačkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.5.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/129/2020 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/129/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš,031 01 ako správca úpadcu:
Rastislav Michalec, nar. 21.05.1979, trvale bytom Fačkov 151, 013 15 Fačkov v zmysle § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená preddavok na trovy konania, čo predstavujú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej
bola
popretá,
a
to
najmenej
350
eur
a
najviac
10
000
eur
na
účet
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č. IBAN:SKSK6609000000000333806758, SWIFT: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni s uvedeným
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 § 32 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K058695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Michalec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fačkov 151, 013 15 Fačkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.5.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/129/2020 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/129/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty úpadcu Rastislav Michalec, nar. 21.05.1979, trvale bytom
Fačkov 151, 013 15 Fačkov (ďalej aj ako len „Úpadca“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 90dK/129/2020 zo dňa 14.júla 2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV
138/2020 zo dňa 20.júla 2020, číslo zverejnenia K055886.
Mgr. Marianna Líšková as the bankruptcy trustee of the debtor Rastislav Michalec born on 21.05.1979,
residence at village Fačkov 151, 013 15 Fačkov an according to the Direction of the European Council No.
1346/2000 dated 29th of May 2000, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Žilina,
proc. no. 90dK/129/2020, dated on 14th July 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets.
The abovementioned resolution wapublished in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 138/2020 dated
on 20th July 2020, publication number K055886.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 21 júla 2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina became valid on 21th July 2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Marianna
Líšková, správca, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Marianna Líšková,J.
Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš , Slovenská republika.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the interests, and the
interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which
has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee. In case a
non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor´s
lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after
the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not
have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights
become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee does not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
Mgr. Marianna Líšková, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K058696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melánia ĎURCOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Bernoláka 2180/58, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K8/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K8/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca JUDr. Alena Balážová úpadcu: Melánia Ďurcová, nar.: 4.6.1956, bytom Antona Bernoláka 2180/58,
010 01 Žilina v súlade s ut. § 81 ods.2) z.č. 7/2005 Z.z. ZoKR zverejňuje, že na základe vydaného súhlasu
zástupcom veriteľov: M-MARKET, a.s., Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec, ktorý tento vydal dňa
13.07.2020 vylučuje súpisové zložky poradových čísiel 1.1.,2.1., 2.2. a 2.3. so Súpisu všeobecnej podstaty, tak
ako tento bol zverejnený v OV.č. 123/2013 dňa 27.06.2013, pod K011475.
JUDr. Alena Balážová, správca

K058697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Reichl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabinský Podzámok 9, 038 03 Sklabinský Podzámok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/215/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/215/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Alena Balážová - správca dlžníka: Ľubomír Reichl, nar. 06.08.1966, trvale bytom Sklabinský Podzámok
9, 038 03 Sklabinský Podzámok, korešpondenčná adresa: Družstevná 1/2, 036 01 Martin vylučuje zo Súpisu
všeobecnej podstaty tak ako tento bol zverejnený v OV 159/2019, dňa 19.08.2019, pod K072182 súpisovú
zložku
Poradové
číslo
hnuteľná vec:
súp.zložky
motocykel- GENERIC BO5, VIN: LBB00B0557B158043, Druh vozidla: Malý motocykel, Druh karosérie: Skúter, Farba: Modrá,
1.
Stav vozidla : V premávke, Dátum stavu od: 3.8.2007, Kategória vozidla: L1e, Celková hmotnosť: 260, EČ: MT269AD

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právnym titulom vylúčenia uvedenej súpisovej zložky zo Súpisu všeobecnej podstaty je speňaženie predmetnej
súpisovej zložky.
JUDr. Alena Balážová - správca

K058698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Reichl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabinský Podzámok 9, 038 03 Sklabinský Podzámok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/215/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/215/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca, so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, značka správcu S 568,
bol Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 09.07.2019 č. k. 7OdK/215/2019-20, ustanovený do funkcie
správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Ľubomír Reichl, nar. 06.08.1966, trvale bytom Sklabinský
Podzámok 9, 038 03 Sklabinský Podzámok, korešpondenčná adresa: Družstevná 1/2, 036 01 Martin
Podľa ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR)“ Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správcom a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa ust. § 167j ods. 1 ZoKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.“
Podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku, alebo po
tom , čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niekto
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkur-zu, správca
v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Ľubomíra Reichla, nar.
06.08.1966, trvale bytom Sklabinský Podzámok 9, 038 03 Sklabinský Podzámok, korešpondenčná adresa:
Družstevná 1/2, 036 01 Martin, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Reichl, nar.
06.08.1966, trvale bytom Sklabinský Podzámok 9, 038 03 Sklabinský Podzámok, korešpondenčná adresa:
Družstevná 1/2, 036 01 Martin, zrušuje.
JUDr. Alena Balážová - správca

K058699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ambra Pietra 378/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/415/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/415/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podmienky ponukového konania – úpadcu Jana Belková, nar. 09.03.1979, spis. značka 1OdK/415/2019 „ v
konkurze"
V Žiline dňa 25.07.2020
Správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Belková, nar. 09.03.1979, trvale bytom A. Pietra 378/10, 036 01
Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Jana Belková, s miestom podnikania A. Pietra 378/10, 036 01
Martin, IČO: 40 300 790, JUDr. Jana Košová, správca S1855, J. Milca 11, 010 01 Žilina v zmysle ust. §167q ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. zákona o konkurze a reštrukturalizácií v aktuálnom znení(„ďalej ZKR“), vyhlasuje 2. kolo
ponukového konania za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty zverejneného v OV č. 48/2020 zo dňa 10.03.2020.
Informácie o verejnom ponukovom konaní:
Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku:
1. Peňažná pohľadávka voči spoločnosti RELAX VIP, s.r.o. , Zaymusova 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 419 541
a Michalovi Jiričekovi, Borová 31, 010 01 Žilina vo výške istiny 16 265,02 € a príslušenstva vo výške
7 552,27 €.
Súpisová hodnota: 23 817,29 €
Právny titul: Rozhodcovský rozsudok č. i316.3672 zo dňa 11.7.2007
Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácií formou ponukového konania a to za nasledovných podmienok:
1. Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením: „Ponukové konanie –
konkurz – Jana Belková, spis. značka 1OdK/415/2019 a.s. „v konkurze“ neotvárať“. Lehota na doručenie ponuky
je najneskôr do 10.-teho dňa od zverejnenia tohto verejného ponukového konania v obchodnom vestníku. Za prvý
deň uvedenej lehoty sa považuje prvý deň po dni zverejnenia v OV. Ak posledný deň uvedenej lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň na adresu
správcu: JUDr. Jana Košová, správca S 1855, J. Milca 11, 010 01 Žilina. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Každý záujemca môže predložiť na tú istú časť majetku úpadcu len jednu ponuku, inak sa všetky jeho podané
ponuky odmietnu.
2. Ponuka musí obsahovať:
a. Označenie záujemcu: · u právnických osôb – obchodné meno, sídlo, IČO · u fyzických osôb – meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia
b. Vyznačenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného
na predaj. ako Peňažná pohľadávka · Návrh cenovej ponuky – v 2. kole verejného ponukového konania sa
predaj uskutoční za 50% zo súpisovej hodnoty: · Peňažná pohľadávka – 11 908,64 Eur. · Preukázanie právnej
subjektivity záujemcu – právnická osoba: originál aktuálneho výpisu z obchodného registra, nie starší ako 3
mesiace od doručenia ponuky, fyzická osoba – podnikateľ: overená fotokópia preukazu totožnosti a originál
aktuálneho výpisu zo živnostenského alebo iného obdobného registra nie starší ako 3 mesiace od doručenia
ponuky. Fyzická osoba – nepodnikateľ: overená fotokópia preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o
tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho alebo do bezpodielového spoluvlastníctva,
eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM, . Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu
cenu vo výške 20% z navrhovanej kúpnej ceny . Doklad o finančnom krytí záujemcom ponúkanej kúpnej ceny .
Čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencií záväzkov voči úpadcovi, záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čestné vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za
riadne podanú . Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže
záujemcom uhradenú zálohu za kúpnu cenu
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť.
4. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada. Správca
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
5. Záujemca je povinný zložiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 20% z kúpnej ceny na účet č. IBAN: SK29 0900
0000 0051 3403 5463 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. do 10.-teho dňa od zverejnenia tohto verejného
ponukového konania v obchodnom vestníku. Za prvý deň uvedenej lehoty sa považuje prvý deň po dni
zverejnenia v OV. Ak posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. Táto záloha sa v prípade úspechu záujemcu v ponukovom
konaní započíta na kúpnu cenu.
6. Otváranie obálok sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota na predkladanie ponúk v sídle
kancelárie správcu v Žiline.
7. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní podmienky, súčasne bude správcom
vyhodnotený ako víťaz a jeho ponuka bude schválená veriteľským výborom. Víťaznú ponuku vyhodnotí správca
do 10 dní od otvorenia obálok, a to najmä podľa týchto kritérií:
- ponúknutá cena a platobné podmienky
8. Celok ponúkanej kúpnej ceny musí úspešný záujemca, ktorý bude správcom vyhodnotený ako víťaz, doplatiť
do 14 dní odo dňa doručenia vyhodnotenia ponúk. Pri splnení tejto podmienky správca v lehote 21 dní odo dňa
doručenia vyhodnotenia uzavrie s víťazom kúpnu zmluvu.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
10. Záujemca sa môže uchádzať o predmet predaja : Peňažná pohľadávka.
11. Bližšie informácie o podmienkach predaja, o ponúkanom majetku záujemcovia získajú na adrese: JUDr. Jana
Košová, správca S1855, J. Milca 11, 010 01 Žilina, e-mail: kancelariaspravcakosova@gmail.com, + 421 904 561
861.
JUDr. Jana Košová, správca

K058700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Černáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 3203/29, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/92/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/92/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE III. kola verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúci konkurzu
JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, správkyňa dlžníka: Denisa Černáková, nar. 27.02.
1989, bytom Horné Rakovce 1379/22, 039 01 Turčianske Teplice, v zmysle ust. § 167p z. č. 7/2005 ZoKR
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ďalej len ZoKR,
vyhlasuje
III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka, ktorý je zapísaný do Súpisu všeobecnej
podstaty - súpisovej zložky majetku úpadcu por. č.2, ktorej zapísanie bolo zverejnené v OV č. 82/2020, pod
K035037 dňa 29.04.2020:
Súpisová
hodnota v
€

Súp. zl.
hnuteľná vec:
č.
2.

OMV- HONDA ACCORD UK/CE7/5, EVČ: TR628AP, VIN: SHHCE75400U000717, Druh karosérie: AA sedan, celková
hmotnosť: 18205, farba: Čierna metalíza, Kategória : M1,
500 .- €
Stav vozidla : nepojazdné, najazdených: 191 709 km

Podmienky III. kola verejného ponukového konania :
1. Správca ponúka uvedený majetok dlžníka za ponúknutú najvyššiu kúpnu cenu.
2. Záväznú ponuku záujemca podá v zalepenej obálke s označením - "ČERNÁKOVÁ PONUKOVÉ KONANIE
1OdK/92/2019 S 568 - NEOTVÁRAŤ".
3. Záväzné ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych dní, od zverejnenia
vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota sa začne počítať nasledujúcim dňom po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu JUDr. Alena Balážová,
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina prostredníctvom Pošty, a.s. BL . Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. 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.
5. Náležitosti ponuky: Záväzná ponuka musí obsahovať úplnú špecifikáciu vymedzenia predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu fyzickej osoby, respektíve
právnej subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, fotokópia
občianskeho preukazu, e-mailovú adresu záujemcu fyzickej osoby : obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, originál
výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, nie starší ako 3. mesiace, podpis štatutárneho zástupcu
právnickej osoby, e-mailovú adresu záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). Záujemca o kúpu predmetu
kúpy zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny za predmet kúpy na
bankový účet správy podstaty : IBAN : SK88 0200 0000 0029 9259 6191 variabilný symbol 1922019, do
poznámky pre prijímateľa záujemca musí uviesť "konkurz Denisa Černáková". Potvrdenie o zaplatení zálohy
musí byť súčasťou ponuky. Neúspešným záujemcom o kúpu budú zálohy vrátené na ich bankové účty, ktoré sú
povinní uviesť v písomných ponukách.
6. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku úpadcu
správca zrealizuje v kancelárii správcu do 10-tich dní odo dňa skončenia lehoty na zasielanie ponúk.
7. Vyhodnotenie predložených ponúk: Správca zrealizuje tak, že v lehote 10 kalendárnych dní od otvárania
obálok o víťaznej záväznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše úradný záznam.
8. Ako úspešný záujemca bude vyhodnotený ten, kto v záväznej ponuke ponúkol najvyššiu navrhovanú kúpnu
cenu. V prípade viacerých ponúk s rovnakou výškou ponúkanej kúpnej ceny správca určí úspešného záujemcu
žrebom.
9. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: Úspešnému záujemcovi správca prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámi prostredníctvom elektronickej pošty, alebo písomne prostredníc-tvom Pošty, a.s. BL, pokiaľ úspešný
záujemca nemá e-mailovú 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

263

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

10. Správca v oznámení prijatí víťaznej ponuky, vyzve úspešného záujemcu, aby sa tento v lehote stanovenej
správcom dostavil do sídla správcu za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a prevzatia predmetu kúpy.
11. V prípade, ak by úspešný záujemca napriek výzve správcu neuzavrel kúpnu zmluvu včas a podľa
pokynov stanovených správcom, toto odmietnutie uzavretia kúpnej zmluvy sa bude kvalifikovať ako zmarenie
ponukového konania zo strany úspešného záujemcu, čím na strane správcu vznikne právo na zmluvnú pokutu,
ktorá sa rovná 100% výške uhradenej zálohy. Uhradená záloha úspešnému záujemcovi nebude vrátená, táto sa
stane súčasťou konkurznej podstaty, pričom sa má za to, že tuto právnu skutočnosť zobral na vedomie každý
záu-jemca tým, že predložil do ponukového konania svoju záväznú ponuku, čím jej predložením záujemca
konkludentne dal súhlas so vznikom práva na zmluvnú pokutu.
12. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené.
13. Pravidlá realizovania kúpy na ktorých vyhlasovateľ trvá:
- predmet kúpy sa predáva tak ako "stojí a leží", čiže kupujúci si nebude môcť v čase uzavretia kúpnej zmluvy,
ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti správcovi, alebo proti konkurznej podstate,
- všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na príslušnom dopravnom inšpektoráte a s
prevzatím predmetu kúpy znáša úspešný záujemca zo svojho,
- úspešný záujemca je povinný predmet kúpy prevziať v deň uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa nedohodne so
správcom inak,
- miesto prevzatia predmetu kúpy: vzájomne dohodnuté s úspešným záujemcom,
- nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva.
14. 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.
15. 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.
16. Ak oprávnená osoba uplatní úspešne u správcu svoje právo podľa § 167r, ods. 2 ZoKR, záloha bude
úspešnému záujemcovi vrátená na jeho účet, ktorý uviedol v ponuke a to do 5 dní odo dňa vykúpenia predmetu
speňažovania oprávnenou osobou.
JUDr. Alena Balážová – správca

K058701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Fuljer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 1527, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/220/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/220/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Ing. Gabriela Gregorová, správkyňa úpadcu: Milan Fuljer, nar. 17.06.1960, trvale bytom Dolinky 1527, 013 62
Veľké Rovné, doplňuje súpis všeobecnej podstaty:
1. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10362 o výmere 54 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 10686 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres
Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/14
2. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10341 o výmere 1244 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 9408 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/140
3. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10350/2 o výmere 43 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9145 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 6)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/1680
4. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10350/2 o výmere 43 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9145 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 13)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
5. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10350/2 o výmere 43 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9145 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 20)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
6. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10350/1 o výmere 7307 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9144 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres
Bytča (por. číslo 6)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/1680
7. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10350/1 o výmere 7307 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9144 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres
Bytča (por. číslo 13)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
8. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10350/1 o výmere 7307 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9144 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres
Bytča (por. číslo 20)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
9. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10305 o výmere 7997 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9143 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 5)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/1680
10. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10305 o výmere 7997 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9143 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 12)
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
11. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10305 o výmere 7997 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9143 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 19)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
12. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10356 o výmere 1353 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9143 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 5)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/1680
13. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10356 o výmere 1353 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9143 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 12)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
14. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10356 o výmere 1353 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 9143 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 19)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
15. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10372 o výmere 1037 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 8134 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por.
číslo 10)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/280
16. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10372 o výmere 1037 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 8134 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por.
číslo 17)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/280
17. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10290 o výmere 114 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 6418 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/140
18. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10293 o výmere 270 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 6418 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/140
19. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10309 o výmere 773 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 6418 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/140
20. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10324 o výmere 199 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 6418 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/140
21. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10327 o výmere 206 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 6418 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

266

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/140
22. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10311 o výmere 1378 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 6415 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/70
23. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10371 o výmere 1802 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 6415 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/70
24. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10316 o výmere 332 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidované na LV č. 6414 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné,
okres Bytča (por. číslo 14)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/420
25. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10316 o výmere 332 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidované na LV č. 6414 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné,
okres Bytča (por. číslo 21)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/210
26. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10316 o výmere 332 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidované na LV č. 6414 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné,
okres Bytča (por. číslo 28)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/420
27. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10319 o výmere 1156 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 6414 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 14)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/420
28. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10319 o výmere 1156 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 6414 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 21)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/210
29. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10319 o výmere 1156 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 6414 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 28)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/420
30. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10317 o výmere 41 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidované na LV č. 6413 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné,
okres Bytča (por. číslo 10)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/280
31. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10317 o výmere 41 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidované na LV č. 6413 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné,
okres Bytča (por. číslo 17)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/280
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32. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10358 o výmere 692 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 5087 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 7)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
33. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10358 o výmere 692 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 5087 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 14)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/6720
34. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10358 o výmere 692 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 5087 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 21)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/6720
35. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 11877/100 o výmere 2094 m2,
druh pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 4770 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres
Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 49/5880
36. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10314 o výmere 3758 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 4694 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 35)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
37. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10314 o výmere 3758 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 4694 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 47)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/1680
38. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 10314 o výmere 3758 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 4694 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 54)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
39. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 11874 o výmere 3473 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 4503 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 49/5880
40. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 9512 o výmere 2214 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 3374 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 294/17640
41. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 11858 o výmere 2414 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 3373 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por.
číslo 9)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 147/7840
42. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 11858 o výmere 2414 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 3373 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por.
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číslo 13)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 108/7840
43. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 11797 o výmere 1921 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 3372 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por.
číslo 9)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 294/15680
44. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 11797 o výmere 1921 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 3372 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por.
číslo 14)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 216/15680
45. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 11802 o výmere 1823 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 3368 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 294/17640
46. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 9487 o výmere 2572 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 3367 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 49/5880
47. Pozemok – parc. registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 11854 o výmere 5121 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidované na LV č. 3366 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 147/7840
48. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 11873 o výmere 244 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 77 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por.
číslo 7)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/1680
49. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 11873 o výmere 244 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 77 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por.
číslo 14)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
50. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 11873 o výmere 244 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, evidované na LV č. 77 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por.
číslo 21)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 4/3360
51. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 11760/1 o výmere 213 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 76 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 3)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1433/35840
52. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 11760/1 o výmere 213 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, evidované na LV č. 76 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča
(por. číslo 11)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 161/5120
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53. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 11760/2 o výmere 451 m2, druh
pozemku: záhrada, evidované na LV č. 76 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por. číslo 3)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1433/35840
54. Pozemok – parc. registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 11760/2 o výmere 451 m2, druh
pozemku: záhrada, evidované na LV č. 76 pre kat. úz. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča (por. číslo
11)
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 161/5120

Súpisová hodnota za všetky položky 1-54 je 656,- eur.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K058702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FamilyPharm s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Divadelná 4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 489 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2014 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Marian Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu
FamilyPharm, s.r.o., so sídlom Divadelná 4, 960 01 Zvolen, IČO: 45 489 386, zvoláva schôdzu veriteľov na deň
12.08.2020 o 11:00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárií správcu na adrese: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Udelenie záväzného pokynu správcovi
4. Záver.
Pri prezentácii veritelia fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia platný doklad totožnosti a originál alebo osvedčenú
fotokópiu plnej moci, poverenia na zastupovanie alebo iného dokladu, preukazujúceho oprávnenie konať za
veriteľa.
JUDr. Marian Pataj, správca
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K058703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť M.R.Štefánika 2414/7, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1992
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1194/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1194/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.01.2020, sp. zn. 4OdK/1194/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 17/2020 zo dňa 27.01.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Viktória Balážová,
nar. 29. 10. 1992, trvale bytom Štvrť M. R. Štefánika 2414/7, 984 01 Lučenec (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bola ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Viktória Balážová, nar. 29.10.1992, Štvrť
M.R. Štefánika 2414/7, 984 01 Lučenec končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K058704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mozola Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lackov 29, 962 44 Lackov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1981
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/94/2020 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/94/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.02.2020, sp. zn. 4OdK/94/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 38/2020 zo dňa 25.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Milan Mozola, nar.
07. 02. 1981, trvale bytom Lackov 29, 962 44 Lackov, podnikajúci pod obchodným meno: Milan Mozola, s
miestom podnikania: Lackov 29, 962 44 Lackov, IČO: 34793691 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Milan Mozola, nar. 07.02.1981, Lackov 29,
962 44 Lackov končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K058705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václavik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Sobota ..., 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/322/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/322/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), 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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dlžníka Ján Václavik, nar. 11.04.1972, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis
majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti GALAMA s. r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, 5 000,- €
IČO: 46583068, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 80657/B

Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

trvalý trávny porast

54552

ostatná plocha

1078

trvalý trávny porast

4379

orná pôda

5531

orná pôda

11101

orná pôda

24319

trvalý trávny porast

4331

trvalý trávny porast

2919

zastavaná plocha a
4472
nádvorie
záhrada

1261

ostatná plocha

2356

orná pôda

5385

lesný pozemok

20248

lesný pozemok

51333

trvalý trávny porast

957

vodná plocha

7571

vodná plocha

25383

záhrada

5263

ostatná plocha

269

Katastrálne
územie

LV
č.

Pondelok

231 1068/1

105/3180

Pondelok

473 108

60/3180

Pondelok

378 1023/1

1/6

Pondelok

378 1060/2

Pondelok

378 1065/2

Pondelok

378 1109/2

Pondelok

378 1112/2

Pondelok

377 1064

3/36

Pondelok

90

1100

60/3180

Pondelok

90

1101

60/3180

Pondelok

228 1066

60/3180

Pondelok

228 1067

60/3180

Pondelok

716 1074/2

1/6

Pondelok

233 1023/2

60/3180

Pondelok

376 1069/1

105/3180

Polina

Polina

634 2504

1/7571

Polina

Polina

624 2505

4/25383

Polina

Polina

520 2345

1/1

Polina

Polina

384 1182/14

1/510

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves
Hrnčiarska
Ves

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota
2 161 €
24 €
876 €

1/6

1 106 €

1/6

2 220 €

1/6

4 864 €

1/6

866 €
292 €
101 €
29 €
53 €
122 €
4 050 €
1 162 €
38 €
128 €
5€
4736,70 €
1€

Insolvency services, k.s., správca

K058706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jasová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukavica ..., 962 31 Lukavica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1981
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/903/2018 S1856
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/903/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2018, sp. zn. 4OdK/903/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 190/2018 zo dňa 02.10.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Zdenka Jasová,
nar. 20. 06. 1981, trvale bytom Obec Lukavica, 962 31 Lukavica (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zdenka Jasová, nar. 20.06.1981, Obec
Lukavica , 962 31 Lukavica končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca

K058707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botto Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kociha 56, 980 52 Kociha
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/414/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/414/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Ľudovít Botto, nar. 22.01.1964, Kociha 56, 980 52 Kociha (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
p. č. Popis
1.
2.

Súpisová hodnota v
€

Právny dôvod vzniku

Peňažná
pohľadávka
Daniovej
Peňažná pohľadávka
Gálusovej

voči
voči

Márii Rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota č. 12C/76/2010 zo dňa
1 283,33 €
25.09.2012
Adele Rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota č. 12C/76/2010 zo dňa
1 283,33 €
25.09.2012

LawService Recovery, k.s., správca

K058708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 6466/7, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1972
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/889/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/889/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.09.2019, sp. zn. 5OdK/889/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 186/2019 zo dňa 26.09.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Slavomír Polhoš,
nar. 14.12.1972, trvale bytom Limbová 6466/7, 974 09 Banská Bystrica (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu
bola ustanovená 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'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Slavomír Polhoš, nar. 14.12.1972,
Limbová 6466/7, 974 09 Banská Bystrica končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Recovery Solutions, k.s., správca

K058709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dvorovenko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravica 88, 976 33 Dúbravica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/353/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/353/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milan Kozický, správca úpadcu Ján Dvorovenko, nar. 06. 12. 1974, trvale bytom Dúbravica 88, 976 33
Dúbravica, obchodné meno - Ján Dvorovenko, s miestom podnikania Internátna 5626/67, 974 04 Banská Bystrica,
IČO - 43990851, oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu možno v kancelárií správcu na adrese
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, každý pracovný deň počas úradných hodín od 08:00 do 14:00. Žiadosti
o dohodnutie termínu na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky
na tel. čísle +421 915 183 450 alebo e-mailom na milan.kozicky@yahoo.com.
Veľký Krtíš, 24. 7. 2020
Milan Kozický, správca

K058710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dvorovenko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravica 88, 976 33 Dúbravica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/353/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/353/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milan Kozický, správca so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, ustanovený
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 15. 07. 2020 za správcu v konkurze na majetok dlžníka Ján
Dvorovenko, nar. 06. 12. 1974, trvale bytom Dúbravica 88, 976 33 Dúbravica, obchodné meno - Ján Dvorovenko,
s miestom podnikania Internátna 5626/67, 974 04 Banská Bystrica, IČO - 43990851, oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 a podľa § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(„zákon“). 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 podľa odseku § 32 ods. 7 zákona možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Preddavok možno zložiť na účet IBAN SK75
1100 0000 0026 1876 4802, BIC (SWIFT) TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol je číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa je označenie veriteľa, ktorý zložil
kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Veľký Krtíš, 24. 07. 2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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. Milan Kozický, správca

K058711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dvorovenko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravica 88, 976 33 Dúbravica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/353/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/353/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(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) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
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ako správca dlžníka: Ján Dvorovenko, nar. 06. 12. 1974, trvale bytom Dúbravica 88, 976 33 Dúbravica, obchodné
meno - Ján Dvorovenko, s miestom podnikania Internátna 5626/67, 974 04 Banská Bystrica, IČO - 43990851,
oznamujem, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/353/2020 zo
dňa 15.07.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 141/2020 zo dňa 23.07.2020 vyhlásený konkurz, a za
správcu úpadcu bol ustanovený Milan Kozický, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO:
46651608 , značka správcu S1966.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Ján Dvorovenko, nar. 06. 12. 1974, trvale bytom Dúbravica 88,
976 33 Dúbravica, obchodné meno - Ján Dvorovenko, s miestom podnikania Internátna 5626/67, 974 04 Banská
Bystrica, IČO - 43990851 our duty is to inform you that with the Resolution from the 15th July 2020, No.
2OdK/353/2020 promulgated in the Commercial bulletin No. 141/2020 on 23.07.2020 has District Court Banska
Bystrica proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Milan Kozický, so sídlom
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46651608, značka správcu S1966 as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR).
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).
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The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). 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
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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).
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.
Veľký Krtíš, 24. 07. 2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K058712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Socha Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/351/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/351/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

Mgr. Robert Antal
správca
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K058713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Socha Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/351/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/351/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

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

Mgr. Robert Antal
správca

K058714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Socha Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/351/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/351/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca
vyššieoznačeného úpadcu, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 17.07.2020, č.
k. 4OdK/351/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate by Order of
the District Court Banská Bystrica, proc. No: 4OdK/351/2020, dated on 17.07.2020.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 142/2020, dňa
24.07.2020. Dňom 25.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 142/2020, on
24.07.2020. The bankruptcy was declared on 25.07.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská
republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je
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oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil
zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor are allowed to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Robert Antal, seated Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovak republic. In case registrations are not delivered on time, these will
be considered as claims included in bankruptcy, but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights
and other rights associated with lodged claims. A secured creditor of a home loan is entitled to lodge the claim
only if the loan for housing is already payable in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank
was already lodged. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or
creditor´s claim applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security
right applicable to the estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled
in a particular registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky, celková suma pohľadávky a podpis. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and
signature of the registration. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on
which the claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for
amending or repairing the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be
distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is
not logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central
Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated and the trustee in writing about the stated
representative notified, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor
business documentation.

Mgr. Robert Antal
správca

K058715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťková Soňa, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lehota 377, 966 41 Veľká Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1976
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/340/2020 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/340/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RECOVER GROUP k.s. S1916, správca úpadcu Ing. Soňa Zaťková, nar. 20.01.1976, bytom Veľká Lehota 377,
966 41 Veľká Lehota oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok-štvrtok od 08:00 hod do 15:00 hod. a v piatok od 8.00 hod.
do 14:00 hod. v kancelárii správcu na SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom e-mailovom
nahlásení sa na elektronickej adrese recovergroupks@gmail.com.

K058716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťková Soňa, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lehota 377, 966 41 Veľká Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1976
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/340/2020 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/340/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Ing. Soňa Zaťková, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Soňa Zaťková, born on 20thy of
20.01.1976, bytom Veľká Lehota 377, 966 41 Veľká Lehota January 1976, residing at Veľká Lehota 377, 966 41 Veľká Lehota, Slovak
oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného republic hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica declared
súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/340/2020 zo dňa 16.7.2020 bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 140/2020 zo dňa bankrupt by its resolution No.5OdK/340/2020 dated 16th of July 2020 and
22.7.2020 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli published in the Commercial bulletin No. 140/2020 dated on 22nd of July
ustanovený za správcu úpadcu.
2020.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2 BRA).
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote and
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v the purpose to create such schedule was published in the Commercial
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v publish info that such claim was included into the list of the claims in the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec. 4
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy, but
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec. 8
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. basic requirements; otherwise it will not be take into consideration. The
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the claim
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ signature (§ 29 sec. 1 BRA).
29 ods. 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada period together with his statement. Court will decide whether these petitions

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

284

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu should be treated as applications by its resolution without undue delay.
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej in EU member states other than the Slovak Republic according to the
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

K058717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťková Soňa, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lehota 377, 966 41 Veľká Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1976
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/340/2020 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/340/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 5OdK/340/2020 zo dňa 16.7.2020 bola spoločnosť
RECOVER GROUP k.s., so sídlom kancelárie SNP 711/25, 99001 Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku
dlžníka Ing. Soňa Zaťková, nar. 20.01.1976, bytom Veľká Lehota 377, 966 41 Veľká Lehota (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 140/2020 dňa 22.7.2020.

V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK19 0900 0000 0051 5188 5195
vedený v peňažnom ústave Slovnenská sporiteľňa, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto
ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

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

K058718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šepetka Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 1447/27, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1989
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/309/2020 S1916
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/309/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca úpadcu Jakub Šepetka, nar.30.09.1989, trvale bytom Novozámocká 1447/27, 96001 Zvolen,
podnikajúci pod obchodným menom: Jakub Šepetka - Bar Wolf, s miestom podnikania: Novozámocká 1447/27,
96001 Zvolen, IČO: 51232235 som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že úpadca nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

K058719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Struhárová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 3239/20, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1972
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/347/2020 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/347/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku dlžníka: Dana Struhárová, nar. 09.04.1972, trvale bytom Dolinky
3239/20, 962 12 Detva, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní v čase 09:00 12:00 a 13:00 - 16:00. Termín je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom na office.ba@sphyrna.sk.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K058720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Struhárová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 3239/20, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1972
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/347/2020 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/347/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku dlžníka: Dana Struhárová, nar. 09.04.1972, trvale bytom Dolinky
3239/20, 962 12 Detva, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje účastníkom
konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK21 0900
0000 0051 4253 2419.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:

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

286

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„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.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K058721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Odalošová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná ulica 270/12, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1974
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1065/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1065/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE III. PONUKOVÉHO KONANIA

RECOVER GROUP k.s. správca majetku úpadcu Jana Odalošová ( konkurzné konanie vedené Okresným súdom
Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/1065/2019) týmto v súlade s §167p zákona č. 5/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľnej veci patriacej do všeobecnej podstaty: osobné
motorové vozidlo FIAT PUNTO 55 S, VIN: ZFA17600004618744, EČV: ZV420AR.
Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec vo výlučnom vlastníctve úpadcu a to osobné motorové vozidlo
FIAT PUNTO 55 S, VIN: ZFA17600004618744, EČV: ZV420AR, ktoré je zahrnuté do súpisu všeobecnej podstaty,
ktorej súpis bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka SR pod číslom OV 57/2020, dňa 23.3.2020.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom lehota začne plynúť od dňa zverejnenia tohto vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Hnuteľná vec bude odpredaná na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania v súlade
s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovanými podmienkami doručená správcovi
v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie
správcu majetku úpadcu: RECOVER GROUP k.s., SNP 711/25, 99001 Veľký Krtíš tak, aby do kancelárie správcu
boli doručené najneskôr 15 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
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a. U právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako
3 mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
b. Uvedie, že ide o ponuku na odkúpenie hnuteľnej veci osobné motorové vozidlo FIAT PUNTO 55 S, VIN:
ZFA17600004618744, EČV: ZV420AR, tak ako je uvedené v súpise vo vydaní OV SR OV 57/2020, dňa
23.3.2020,
c. Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
d. Záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť 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 osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu založená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK19 0900 0000 0051 5188
5195.
Ako variabilný symbol treba uviesť 4106520193.

Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo 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. Úspešný záujemca bude v zmysle kúpnej zmluvy povinný na
svoje náklady uskutočniť prepis vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte do 10 dní odo dňa prevzatia
vozidla, ktoré sa musí prevziať do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

RECOVER GROUP k.s.
správca

K058722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Fukács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Dravce 131, 985 42 Veľké Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.1.1972
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/345/2020/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/345/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Fukács, nar. 9.1.1972, trvale bytom: 985 42 Veľké Dravce,
podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Fukács, s miestom podnikania: 131 Veľké Dravce, 985 42 Veľké
Dravce, IČO: 41814266, podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov,

oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že
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nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárií správcu na adrese: Nám. SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica, každý pracovný deň v úradných hodinách od: 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo
telefonicky na tel. č. 0903 620 921.

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
správca

K058723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Fukács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Dravce 131, 985 42 Veľké Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.1.1972
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/345/2020/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/345/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Tomáš Fukács, nar.
9.1.1972, trvale bytom: 985 42 Veľké Dravce, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Fukács, s miestom
podnikania: 131 Veľké Dravce, 985 42 Veľké Dravce, IČO: 41814266 , oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/345/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 137/2020 dňa
17.7.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca, Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.
4OdK/345/2020.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
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osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.

Toto zverejnenie za vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
Tomáš Fukács, nar. 9.1.1972, trvale bytom: 985 42 Veľké Dravce, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš
Fukács, s miestom podnikania: 131 Veľké Dravce, 985 42 Veľké Dravce, IČO: 41814266 , I am obligate to inform
you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, no. 4OdK/345/2020 published in the
Government Journal No 137/2020 day 17.7.2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

According to the Act no. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the trustee to the address:

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, no. 4OdK/345/2020.
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Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Creditors with claims secured with excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days
beginning with the declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights
lapse.

The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws,
otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and registracion will be ignored.Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim
against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the
Bankrupt, lodge their claims in the same way.

The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction
of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion form has to be signed.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about secured amount , kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and
interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or
National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be
enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value
of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored.

A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does
not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic , a representative with an address or a
seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by
publishing in the Commercial Journal.

Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend.

This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
Bankrupt.

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Trustee of the Bankrupt
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K058724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Fukács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Dravce 131, 985 42 Veľké Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.1.1972
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/345/2020/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/345/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Fukács, nar. 9.1.1972, trvale bytom: 985 42 Veľké Dravce,
podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Fukács, s miestom podnikania: 131 Veľké Dravce, 985 42 Veľké
Dravce, IČO: 41814266 , týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre účinné popretie pohľadávky veriteľa číslo účtu: IBAN: SK7311000000002621818883, vedený v Tatra banke,
a.s.

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Správca

K058725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudecová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/109/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania

Správca konkurznej podstaty Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Dana Hudecová, nar. 18. 01.1963, trvale bytom Boženy
Němcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš, obchodné meno - Dana Hudecová, s miestom podnikania Boženy
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Němcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš, IČO - 45451621 (Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/109/2020 zo dňa 19.02.2020,
vyhlásený v OV č. 40/2020 zo dňa 27.02.2020), vyhlásil dňa 08.07.2020 v OV č. 130/2020 II. kolo ponukového
konania na hnuteľný majetok dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 104/2020 zo dňa 02.06.2020.

Hnuteľný majetok
Súpis majetku
p. č.
1

tys súpisovej zložky popis súpisovej zložky
hnuteľná vec
MOTOCYKEL
značka: ADAMS
výrobca: CIXI KINGRING MOTORC., CHN
typ: JL 125 -11 //
EVČ: VK 360AD
Výrobné číslo: LJ5PEB09961040332
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 2008
farba modrá
druh paliva BA 95 + LPG
prevodovka MT 5
počet najazdených km cca 14 500

hodnota dátum zápisu
450 € 28.4.2020

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR

jazdené, v súčasnosti nepojazdná nutná oprava

Hodnota majetku bola správcom stanovená na sumu 450,- Eur.
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 20.07.2020.

Vzhľadom k tomu, že v rámci lehoty na predkladanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna
ponuka, vyhodnocuje správca druhé kolo ponukového konania za neúspešné.

Mgr. Marína Zacharová - správca

K058726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudecová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/109/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. kolo ponukového konania
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Správca konkurznej podstaty Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Dana Hudecová, nar. 18. 01.1963, trvale bytom Boženy
Němcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš, obchodné meno - Dana Hudecová, s miestom podnikania Boženy
Němcovej 873/17, 990 01 Veľký Krtíš, IČO - 45451621 (Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/109/2020 zo dňa 19.02.2020,
vyhlásený v OV č. 40/2020 zo dňa 27.02.2020), týmto vyhlasuje III. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 104/2020 zo dňa 02.06.2020.

Hnuteľný majetok
Súpis majetku
p. č.
1

tys súpisovej zložky
hnuteľná vec

popis súpisovej zložky
MOTOCYKEL
značka: ADAMS
výrobca: CIXI KINGRING MOTORC., CHN
typ: JL 125 -11 //
EVČ: VK 360AD
Výrobné číslo: LJ5PEB09961040332
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 2008
farba modrá
druh paliva BA 95 + LPG
prevodovka MT 5
počet najazdených km cca 14 500

hodnota dátum zápisu dôvod zápisu
450 € 28.4.2020
§ 167h ods. 1 ZKR

jazdené, v súčasnosti nepojazdná nutná oprava

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 450,- Eur.
Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Dana Hudecová –
neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, resp. tú vo vzťahu ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú
ponúkanú kúpnu cenu a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje motorového vozila, ktoré má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·

Ponúkanú cenu,
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Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK17 1111 0000 0015 8546 8008 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK17
1111 0000 0015 8546 8008 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Dana Hudecová a typ motorového vozidla.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a vyzve úspešného
záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Správca si vyhradzuje odmietnuť každú ponuku.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej
ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom
túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju
záväznú ponuku.
Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:

Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905 99 00 37 alebo e-mailom na
marina.zacharova@gmail.com

Mgr. Marína Zacharová
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správca

K058727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Targoš Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 24, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1038/2019 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1038/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania

Správca konkurznej podstaty Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Miloš Targoš, nar. 15. 07. 1957, trvale bytom 29. augusta
24, 974 01 Banská Bystrica (Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/1038/2019 zo dňa 29.11.2019, vyhlásený v OV č.
235/2019 zo dňa 05.12.2019), vyhlásil dňa 08.07.2020 v OV č. 130/2020 II. kolo ponukového konania na majetok
dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 48/2020 zo dňa 10.03.2020

Peňažná pohľadávka
Súpis
majetku
p. č.
1

tys súpisovej
zložky
popis súpisovej zložky
hodnota
peňažná
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Rozsudok Okresného súdu v Banskej 444,24
pohľadávka
Bystrica, sp. zn. 17C/59/2018 zo dňa 10.10.2019
EUR
Dlžník: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147 Piešťany, IČO: 36
234 176
Poznámka: V uvedenej veci bolo zo strany dlžníka Home Credit Slovakia,
a.s., podané odvolanie voči rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica zo
dňa 10.10.2019

dátum
zápisu
16.1.2020

dôvod
zápisu
§ 167h ods.
1 ZKR

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 20.07.2020.

Vzhľadom k tomu, že v rámci lehoty na predkladanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna
ponuka, vyhodnocuje správca druhé kolo ponukového konania za neúspešné.
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Mgr. Marína Zacharová - správca

K058728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčík Radomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 2649 / 32, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1977
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/217/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/217/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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 Ďurčík Radomír, nar. 21.07.1977, bytom Osloboditeľov 2649/32, 96221 Lieskovec (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Pozemok:
Druh
Trvalý
porast

trávny

Výmera
v m2

Štát

Obec

Katastrálne
územie

1182

Slovenská
republika

Krupina Krupina

LV č.

Parcelné
č.

6123 7800

Spoluvlastnícky
Úpadcu
1/1

podiel Súpisová
hodnota
4.965, - €

Recovery Solutions, k.s., správca

K058729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMI DESIGN spol.s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 119 / 0, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 602
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania č. 1 na predaj majetku úpadcu – III. kolo
Vyhlasovateľ JUDr. Richard Konta správca úpadcu AMI DESIGN spol. s r.o., so sídlom 967 01 Kremnica, Horná
Ves 119, IČO: 36 730 602 (ďalej len „Úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
vyhlasuje III. kolo ponukového konania č. 1 na predaj majetku úpadcu, ktorým sú pohľadávky zaradené
v súpise všeobecnej podstaty – položky súpisu pod por. č. 6, 38 až 40 a hnuteľné veci zaradené v súpise
všeobecnej podstaty – položky súpisu pod por. č. 2 až 5 predmetný súpis všeobecnej podstaty je zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 227/2019 zo dňa 25.11.2019 a hnuteľná vec zaradená do súpisu všeobecnej
podstaty pod por. č. 44 predmetné Doplnenie súpisu je zverejnené v Obchodnom vestníku č. 235/2019 zo dňa
05.12.2019 (ďalej len „Predmet ponuky“).
Pohľadávky sa speňažujú ako súbor – nie je ich možné nadobudnúť samostatne.
Hnuteľné veci sa speňažujú samostatne podľa jednotlivých položiek.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu; v prípade ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola
správcovi doručená ako prvá.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania nie je stanovená, t.j. je bez obmedzenia.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).
Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo aj osobne (a to po predošlej dohode do 15:00 hod. posledného
dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, s označením „Ponukové
konanie č. 1 – III. kolo, 2K/11/2019 – Neotvárať!.“
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: spravca@konta.sk.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potencionálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: spravca@konta.sk.
Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie
zrušiť.
JUDr. Richard Konta, správca

K058730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 194, 962 12 Detva - Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/488/2018 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/488/2018
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
Oznámenie o ukončení konkurzu
Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Emília Radičová, nar. 27. 07. 1974, trvale bytom Dúbravy 194, 962 12 Detva-Dúbravy, týmto v
zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka: Emília Radičová, nar. 27. 07. 1974, trvale bytom Dúbravy 194, 962
12 Detva-Dúbravy, 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.
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K058731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezno 48, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1956
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/242/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Mgr. Miroslav Bodnár, nar. 02. 03. 1956, trvale bytom mesto
Brezno, 977 01 Brezno, na korešpondenčnej adrese Clementisova 9, 976 67 Závadka nad Hronom, na
majetok ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 2OdK/242/2020 zo dňa
07.04.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 73/2020 dňa 16.04.2020, vyhlasuje podľa ust. §
167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie
nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 1. v
súpisovej hodnote 2 838,89 €, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 108/2020 dňa 08.06.2020 pod
K045007.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/242/2020 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing. Mgr. Miroslav
Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (2 838,89 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
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zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
Označenie predmetu kúpy;
Návrh kúpnej ceny v eurách;
Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.

Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 2OdK/242/2020. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K058732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimčík Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubiny 282 / 35, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/229/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/229/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marína Zacharová, ustanovená za správcu dlžníka: Pavol Šimčík, nar. 05. 11. 1979, trvale bytom Dubiny
282/35, 976 37 Hrochoť, ( Uznesenie sp. zn. 2OdK/229/2020 zo dňa 07.04.2020, konkurz vyhlásený v OV č. 73/2020 dňa 16.04.2020),
týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Hnuteľný majetok
Súpis majetku
p. č.

tys súpisovej
zložky

popis súpisovej zložky

1

hnuteľná vec

osobné motorové vozidlo

hodnota

dátum zápisu

120 € 15.6.2020

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1
ZKR

ŠKODA FELICIA
typ: 791/SCE11/ABBM5AA
EVČ: BB649CT
VIN:TMBEEF613T7255453
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výrovy) 1997
farba žltá
druh paliva BA 95 B
prevodovka MT/5
počet najazdených km cca 160 000 km
nepojazdné, zlý technický stav, vhodné - na náhradné
diely
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Mgr. Marína Zacharová, správca

K058733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jacková Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lehota 353, 966 41 Veľká Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1968
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/577/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/577/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku konkurznej podstaty

Iná majetková hodnota
popis
Cenné papiere, počet: 11ks, ISIN: SK1120004751 PPN:RSI0
CFI: ESVUFB, Druh CP: TC01
IČ emitenta:0036026620
názov emitenta: KT INVEST, a.s.

suma
33,20 ,- €

Súpis. hodnota
33,20 ,- €

Dôvod vylúčenia: Inú majetkovú hodnotu sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
a z uvedeného dôvodu v súlade s § 167p ods. 2 z.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov prestáva podliehať konkurzu.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K058734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Plachtince 27, 991 24 Horné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1989
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/58/2020.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/58/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Lukáš Bučko, nar. 11.04.1989, Horné Plachtince 27,
991 24 Horné Plachtince (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že II. kolo verejného ponukového konania
zverejneného v Obchodnom vestníku SR číslo 130/2020, dňa 08.07.2020 na predaj majetku dlžníka zapísaného
vo všeobecnej podstate majetku dlžníka pod súp. zložkou 1, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiadny
záujemca.
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V Banskej Bystrici, dňa 24.07.2020
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K058735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lorko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 187, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1975
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/831/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/831/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Lorko, nar. 20.09.1975, trvale bytom Švermova
187, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že III. kolo verejného ponukového konania zverejneného v
Obchodnom vestníku SR číslo 130/2020, dňa 08.07.2020 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej
podstate majetku dlžníka pod súp. zložkou 3, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiadny záujemca.
V Banskej Bystrici, dňa 24.07.2020
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K058736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Chmelko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakossova 3871/29, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1980
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1101/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1101/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ondrej Chmelko, nar. 28.12.1980, trvale bytom
Bakossova 3871/29, 974 05 Banská Bystrica, obchodné meno – Ondrej Chmelko, s miestom podnikania
Nám. Ľ. Štúra 5950/14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 40 089 487 (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že II. kolo
verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR číslo 130/2020, dňa 08.07.2020 na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka pod súp. zložkou 1, bolo neúspešné,
nakoľko sa neprihlásil žiadny záujemca.
V Banskej Bystrici, dňa 24.07.2020
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K058737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Chmelko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakossova 3871/29, 974 05 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1980
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1101/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1101/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ondrej Chmelko, nar. 28.12.1980, trvale bytom
Bakossova 3871/29, 974 05 Banská Bystrica, obchodné meno – Ondrej Chmelko, s miestom podnikania
Nám. Ľ. Štúra 5950/14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 40 089 487 (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že II. kolo
verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR číslo 130/2020, dňa 08.07.2020 na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka pod súp. zložkou 2, bolo neúspešné,
nakoľko sa neprihlásil žiadny záujemca.
V Banskej Bystrici, dňa 24.07.2020
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K058738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mazúch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 6029/21, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1987
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/231/2020.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/231/2020
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, pod sp. zn. 4OdK/231/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Vladimír Mazúch, nar. 11.05.1987, trvale bytom Kalinčiakova 6029/21, 974 05 Banská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Mazúch, s miestom podnikania Kalinčiakova 6029/21, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 46 420 444. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť LP
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863, značka
správcu: S1930. Citované uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 73/2020 dňa 16.04.2020.
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, 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 podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.01.2020, zoznamu majetku väčšej
hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 30.01.2020, súčinností tretích osôb, stretnutia
s dlžníkom zo dňa 04.06.2020 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Vladimír Mazúch, nar. 11.05.1987, trvale
bytom Kalinčiakova 6029/21, 974 05 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír
Mazúch, s miestom podnikania Kalinčiakova 6029/21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 420 444 končí a
týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie
je dotknutá.

V Banskej Bystrici, dňa 24.07.2020
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K058739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkeník Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gašparovo 165, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1964
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/356/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/356/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ľubomír Súkeník, nar. 28. 12. 1964, trvale bytom Gašparovo 165, 976 64 Beňuš, obchodné
meno - Ľubomír Súkeník, s miestom podnikania Gašparovo 165, 976 64 Beňuš, IČO - 53029534, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na adrese: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch
pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.

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

304

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne minimálne deň vopred, a
to na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: +421 948 376 167, e-mailom: kancelaria@tpstrustees.sk

K058740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkeník Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gašparovo 165, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1964
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/356/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/356/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka Ľubomír Súkeník, nar. 28. 12. 1964, trvale bytom Gašparovo 165, 976 64 Beňuš,
obchodné meno - Ľubomír Súkeník, s miestom podnikania Gašparovo 165, 976 64 Beňuš, IČO - 53029534,
v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn. 2OdK/356/2020.
Číslo účtu je IBAN: SK22 1100 0000 0029 4807 7458, vedené v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.
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.:
2OdK/356/2020 – 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.

K058741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkeník Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gašparovo 165, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1964
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/356/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/356/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
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(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 /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ľubomír Súkeník, nar. 28.
12. 1964, trvale bytom Gašparovo 165, 976 64 Beňuš, obchodné meno - Ľubomír Súkeník, s miestom
podnikania Gašparovo 165, 976 64 Beňuš, IČO - 53029534 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2OdK/356/2020, zo dňa 23.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the Ľubomír Súkeník, birth. 28.12.1964, Gašparovo 165, 976 64 Beňuš, Slovak republic, ID:
53029534 (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Court Banská Bystrica, No. 2OdK/356/2020 dated on 23th of July 2020, the bankruptcy was declared on
the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 141/2020 dňa
23.07.2020. Dňom 24.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 141/2020 on
23th July 2020. Bankruptcy was declared on 24th July 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
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na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the 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. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the
bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court receives during
the bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring
by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A,
974 01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – TPS Trustees k. s., Dolná 6A, 974 01
Banská Bystrica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the 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 (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

307

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the
property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise
only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can
be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all
other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name,
surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim
from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of
the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the 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).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the 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 fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the matter will not be submitted to the court
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú 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.
TPS Trustees k. s. - správca konkurznej podstaty
TPS Trustees k. s. - trustee of the Bankrupt

K058742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J. F. K. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haburská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 717 047
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5K/1/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/1/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní prihlásenej pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: J. F. K. s.r.o., so sídlom Haburská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 717 047 týmto
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
bola dňa 22.07.2020 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO

Slovenská
republika
Daňový úrad Bratislava

-

Ulica

Číslo Obec

424995000011 Ševčenkova 32

Bratislava

PSČ Štát

Dátum doručenia Prihlásená suma
prihlášky
Celková suma

850
00

21.07.2020

Slovenská
republika

60 EUR

LawService Recovery, k.s., správca
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K058743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEROSA & KODEXI, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 049 549
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 2/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 2/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
nebytových priestorov
Iná majetková hodnota
nebytových priestorov

– nájomné za prenájom Dlžník
1/1
– nájomné za prenájom Dlžník
1/1

v podiele
€
v podiele
€

120,00 24.
2020
500,00 24.
2020

07. doplatok za obdobie od 01.04.2020 do
30.04.2020
07. za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020

RESKON, k.s. - správca

K058744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 30 / 56, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

k č.k. 4K/41/2016
sp.zn. 4K/41/2016 S1777

Vec:

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku úpadcu

V súlade s ust. § 39 ods. 1, ust. § 95 a nasl., najmä ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) si
Vás týmto dovoľujem oboznámiť s návrhom konečného rozvrhu výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorého súčasťou je aj prehľad veriteľov s uvedením výšky ich uplatnenej pohľadávky,
vrátane výšky zistenej pohľadávky a sumy jej uspokojenia.

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. Všeobecne

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 07.07.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. OV 134/2016 dňa 13.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Bc. Peter Janák, nar.: 04.09.1976,
bytom: ČSA 56, 962 31 Sliač (ďalej len „Úpadca“). Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica o odvolaní
a ustanovení nového správcu zo dňa 08.11.2016 do funkcie správcu Úpadcu som bola ustanovená ja: JUDr. Jana
Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu
S1777 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 220/2016 dňa
16.11.2016.

II. Zisťovanie a zabezpečovanie majetku, súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu

V súlade s ustanovením § 73 ZKR Správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie a spísanie
majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty (viď príloha). Majetok
všeobecnej podstaty tvorili:
·
·
·

preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR
príjmy Úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážky
zo mzdy a iných príjmov celkom vo výške 7.460,29 EUR
výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho BSM v rozsahu ½ výťažku zníženého o pohľadávky
proti podstate, na základe Uznesenia Okresného súdu Zvolen sp. zn.: 18Pc/14/2017-23 zo dňa
09.05.2018, v konečnej výške 778,94 EUR.

Finančné vyjadrenie speňaženia všeobecnej podstaty ku dňu podania tohto návrhu predstavujú finančné
prostriedky v celkovej 8.239,23 EUR (mimo poskytnutého preddavku).

III. Odporovacie právne úkony

Správca nezistil žiadne odporovacie právne úkony vykonané Úpadcom.

IV. Prihlášky pohľadávok, zisťovanie a popieranie prihlásených pohľadávok
V konkurze na majetok Úpadcu bolo v zákonnej 45 - dňovej lehote prihlásených celkovo 13 pohľadávok štyroch
nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 48.707,36 EUR a jedna pohľadávka zabezpečeného veriteľa
v celkovej sume 88.152,60 EUR. V rámci konkurzu nebol zapísaný do konkurznej podstaty majetok, ktorý
zabezpečuje zabezpečenú pohľadávku, nakoľko tento bol súčasťou súpisu majetku manželky úpadcu Ivety
Janákovej, konanie vedené pod sp. zn. 2K/52/2016.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nebola do konkurzu prihlásená žiadna prihláška.
V zmysle § 32 ods. 1 ZKR prihlásené pohľadávky Správca s odbornou starostlivosťou preskúmal. Správca
nepoprel prihlásené pohľadávky veriteľov.
Správca zistil pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 136.859,96 EUR.
Oznámením zo dňa 30.06.2020 veriteľ zabezpečenej pohľadávky SLSP oznámil, že jeho pohľadávka zanikla
v celkovej výške 88.152,60 EUR.
Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok, ktoré sa budú uspokojovať zo všeobecnej podstaty
je teda vo výške 48.707,36 EUR.
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V. Zmena konkurzných veriteľov

V predmetnom konkurznom konaní došlo k zmene jedného veriteľa v dôsledku prechodu práv a povinností na
základe Notárskej zápisnice N 3283/2017, NZ 54215/2017, NCRls 55029/2017 zo dňa 11.12.2017 z pôvodného
veriteľa: Consumer Finance Holding, a.s. so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, Slovenská
republika, IČO: 35 923 130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.:
10315/P – spoločnosť zanikla v dôsledku rozdelenia - na nového veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s.;
skrátený názov: VÚB, a.s„ so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B.

VI.

Speňažovanie

Správca pri skúmaní majetku nezistil žiaden iný ako horeuvedený hnuteľný ani nehnuteľný majetok patriaci do
všeobecnej podstaty.
Výťažok z konkurzu Úpadcu Ľuboša Kysuckého patriaci do všeobecnej podstaty
Právny dôvod vzniku
Suma výťažku v EUR
Preddavok na náklady a odmenu správcu
663,88
Finančná hotovosť získaná v dôsledku pravidelne vykonávaných mesačných zrážok zo mzdy Úpadcu
7460,29
08/2015 – 05/2019
Uznesenie Okresného súdu Zvolen sp. zn.: 18Pc/14/2017-23 zo dňa 09.05.2018 v súvislosti s výsledkom
778,94
speňaženia v sp. zn. 2K/52/2016 – oznámenie zo dňa 29.11.2019.
SPOLU
8.903,11 EUR

Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku Správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku Úpadcu.

VII. Výťažok
Správca týmto konštatuje, že všeobecnú podstatu tvorí výťažok v celkovej sume 8.903,11 EUR (z toho je
poskytnutý preddavok vo výške 663,88 €).

VIII. Pohľadávky proti podstate a odmena Správcu
Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote
993,34 EUR, z toho pohľadávka proti podstate – odmena predchádzajúceho správcu bola uhradená v
priznanej výške 398,32 EUR. Žiaden výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou, preto boli
pohľadávky proti podstate rozpočítané bez rozdielu na všetky súpisové zložky majetku.
V ďalšom je potrebné spomenúť, že predmetná suma pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce predpokladané
nevyhnutné náklady spojené so správou majetku do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich
s administratívou konkurzu vrátane súdneho poplatku vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Tieto
pohľadávky sa uspokoja tak, že najprv sa uspokoja pohľadávky Správcu, súdny poplatok a potom ďalšie
pohľadávky.

Jednotlivé pohľadávky proti podstate:
Pohľadávky proti podstate súvisiace s činnosťou správcu do konania 1.
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schôdze veriteľov – Konkurzný správca, k.s.

1.
Veriteľ

3.
4.
5.
Dátum vzniku Celková suma Dátum
a splatnosti
pohľadávky
uspokojenia
proti
podstate
v
EUR
Konkurzný
Odmena správcu podľa Uznesenia OS 01.02.2017
398,32
09.06.2020
správca, k.s. Banská Bystrica sp.zn. 4K/41/2016
zverejneného v OV č. 22/2017 dňa
01.02.2017
Spolu:
398,32 €

2.

2.
Právny dôvod

6.
Suma
uspokojenia

7.
Dôvod
priradenia
k osobitnej
a
všeobecnej podstate

398,32 €

Podľa ust. § 87 ods. 2
písm. a) ZKR

Pohľadávky proti podstate súvisiace s činnosťou správcu po konaní 1. Schôdze

veriteľov – JUDr. Jana Živická

1.
Veriteľ

JUDr.
Živická
správca

JUDr.
Živická
správca

2.
Právny dôvod

3.
4.
5.
Dátum
vzniku Celková
Dátum
a splatnosti
suma
uspokojenia
pohľadávky
proti
podstate
v
EUR
Jana Odmena
správcu
za Deň rozvrhu výťažku 373,01€
Rozvrh výťažku
- speňaženie majetku podľa
ust.
§
17
ods.
2
vyhlášky
č.
665/2005 výťažku dražby (z
7460,29 € )
Jana Odmena
správcu
za Deň rozvrhu výťažku 7,79 €
Rozvrh výťažku
- speňaženie majetku podľa
ust.
§
20
ods.
2
vyhlášky
č.
665/2005 výťažku dražby (z
778,94 € )
Jana Cestovné náhrady – účasť na 09.05.2018
11,37 - €
Rozvrh výťažku
- pojednávaní

JUDr.
Živická
správca
JUDr.
Jana Priebežná úhrada poštovného 2017 – 2020
20,85 €
Živická
správca
Tatra
banka, Poplatok za vedenie účtu
7/2017-2/2020
112,- €
a.s.
á 3,50€
Slovenská
Poskytnutie
súčinnosti
č. 05.05.2016
24, -€
sporiteľňa, a.s. 2000010245
Okresný
súd Súdny poplatok z výťažku Deň rozvrhu výťažku 16,00 €
Banská
zahrnutého
do
rozvrhu
·
6/2020
Bystrica
výťažku všeobecnej podstaty,
t.j. 8239,23 €
JUDr.
Živická
správca

Jana Predpokladané
budúce 2020
- výdavky spojené s ukončením
konkurzu,
vedenie
účtu,
bankové prevody, poštovné

Spolu
Celkový stav
pohľadávok
spolu:

30,- €

6.
7.
Suma
Dôvod
priradenia
uspokojenia k osobitnej
a
všeobecnej podstate

373,01 €

Podľa ust. § 87 ods. 2
písm. a) ZKR

7,79 €

Podľa ust. § 87 ods. 2
písm. a) ZKR

11,37 - €

Podľa ust. § 87 ods. 2
písm. c) ZKR

2017 – 2020

20,85 €

Podľa ust. § 87 ods. 2
písm. c) ZKR

7/2017-2/2020

112 €

30.04.2018

24,-€

16.06.2020

16,-€

2020

30,- €

Podľa ust. § 87 ods. 2
písm. c) ZKR
Podľa ust. § 87 ods. 2
písm. c) ZKR
Podľa ust. § 87 ods. 2
písm. k) ZKR v zmysle
položky 5 písm. c)
Sadzobníka súdnych
poplatkoch
Podľa ust. § 87 ods. 2
písm. c) ZKR

595,02 €
993,34 €
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ROZVRHOVÁ ČASŤ

1. Rozvrh- rozdelenie výťažku veriteľom

Návrh rozdelenia konečného výťažku speňaženia majetku Úpadcu vychádza z nasledujúcich skutočností:

·
·
·

Celkový výťažok získaný speňažením majetku Úpadcu vrátane preddavku na odmenu správcu
predstavuje sumu 8.903,11 EUR.
Pohľadávky proti podstate vrátane odmeny Správcu a nákladov konkurzu predstavujú spolu sumu
993,34 EUR.
K uspokojeniu veriteľov ostal výťažok zo speňaženia majetku Úpadcu vo výške 7.909,77 EUR.

V rámci konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené v
rovnakom pomere na 16,2393 %.

Suma zistenej pohľadávky (bez Miera
Suma prihlásenej
sumy
podriadených uspokojenia
pohľadávky
pohľadávok)
%

Veriteľ

Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné nám.
12, Kežmarok
IČO: 35 923 130/ / Všeobecná úverová banka,
1
a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31320155
6 570,89 €
OTP Banka Slovensko,
Bratislava,
2
IČO: 31 318 916

3

4

a.s.,

Štúrova

Čistá
výška
uspokojenia v EUR

16,2393%

1 067,07

16,2393%

3 490,09

0 %.

0,00

16,2393%

2 675, 05

16,2393%

677,56

6 570,89 €

5,
21 491,55 €

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
Bratislava, IČO: 00 151 653
88 152,60 €

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava

v

16 472,64 €

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1,
5 Bratislava
4 172,28 €

21 491,55 €

88 152,60
€/zaniknutá
výške počas konkurzu

16 472,64 €

4 172,28 €

Spolu

v celej

7.909,77 €
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________________________
JUDr. Jana Živická
správca

K058745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litava 53, 962 44 Litava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/295/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/295/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca dlžníka: Kováč Václav, nar.: 08.01.1971, trvale bytom: Litava 257,
Litava 96244, obchodné meno: Václav Kováč, miesto podnikania: Litava 257, Litava 96244, IČO:43986455,
spisová značka: 4OdK/295/2020 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie správcu bola po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa 23.07.2019 prihláška
pohľadávok:
Veriteľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
IČO: 36644030
Ulica, Číslo, Obec: Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika
Veriteľ si prihlásil pohľadávky:
·

v celkovej výške: 3.772,45 EUR,

Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K058746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Lichnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Gagarina 2432/109, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/677/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/677/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Dana Žlnková, správca konkurznej podstaty so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje,
že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu:
Ivana Lichnerová, nar. 22. 09. 1970, trvale bytom J. Gagarina 2432/109, 960 01 Zvolen.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Mgr. Dana Žlnková

K058747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Rajnoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 208/12, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/253/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/253/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Dušan Rajnoha, nar. 30.09.1962, bytom Hviezdoslavova 208/12, 966
81 Žarnovica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Dušan Rajnoha - TRANSPORT, s miestom
podnikania Hviezdoslavova 208/12, 966 81 Žarnovica, IČO: 37 148 028, týmto v súlade s ust. §167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Dušan Rajnoha, nar. 30.09.1962, bytom Hviezdoslavova 208/12, 966 81
Žarnovica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Dušan Rajnoha - TRANSPORT, s miestom podnikania
Hviezdoslavova 208/12, 966 81 Žarnovica, IČO: 37 148 028 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.

KASATKIN Recovery, k. s., správca
V Banskej Bystrici, dňa 27.07.2020
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K058748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Bozóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 1574/8, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1966
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1230/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1230/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

RESKON, k.s., správca majetku dlžníka Zuzana Bozóová, nar. 27.02.1966, trvale bytom Jánošíkova 1574/8, 979
Rimavská Sobota, č. k. 5OdK/1230/2019 týmto oznamuje, že:
Nehnuteľnosť, kat. územie: Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, stavba:garáž
nezapísaná na LV, na parcele registra „C“, parcelné číslo: 2377/66, výmera 20 m2, vylučuje zo súpisu z dôvodu
preukázateľného vlastníctva v podiele 1/1 exmanžela.
RESKON, k.s. - správca konkurznej podstaty

K058749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Bozóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 1574/8, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1966
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1230/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1230/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
RESKON, k.s., so sídlom kancelárie Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, správca dlžníka Zuzana Bozóová, nar.
27.02.1966, trvale bytom Jánošíkova 1574/8, 979 Rimavská Sobota zverejňuje v súlade s ustanovením § 167n a
§ 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení oznam o vyhlásení II. ponukového
konania na nehnuteľný majetok :
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4184, kat. územie: Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, okres
Rimavská Sobota
Pozemok:
1. parcela registra „C“, parcelné číslo: 2377/66, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, výmera 20 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/2.
Proces speňažovania súboru nehnuteľností:
Nehnuteľnosť je speňažovaná v zmysle § 167p ZKR formou ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu.
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Podmienky speňažovania:
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v deň určený v podmienkach ponukového
konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred
uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknuté kúpnu cenu účet vedený
v Slovenskej sporiteľni a.s., IBAN SK22 0900 0000 0051 1520 5367, variabilný symbol 12302019. Záloha musí
byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie cenových ponúk.
Písomná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu
2. aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená
kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
3. ponúknutú odplatu za nehnuteľnosti
4. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
5. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia zálohy
Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu (RESKON, k.s., Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec) v
zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ sp. zn. 5OdK/1230/2019 - NEOTVÁRAŤ“.
Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu do 2 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam hradí záujemca.
Bližšie informácie o ponukovom konaní je možné poskytnúť na tel. č. 0905 337 495 alebo e-mailovej adrese
reskonoffice@gmail.com.
RESKON, k.s., správca

K058750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kolesárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Štiavnica 1, 969 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1972
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/263/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/263/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Monika Kolesárová, nar. 28.11.1972, trvale bytom Mesto Banská Štiavnica, 969 01
Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že vychádzajúc zo
zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu, vlastného šetrenia
správcu a vyhlásenia dlžníka, že v konkurze nebol zistený majetok, ktorý v nadväznosti na ustanovenie §167h
ZKR podlieha konkurzu.
Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením
č. k. 2 Odk/263/2020 zo dňa 21.04.2020, ktoré bolo uverejnené v OV č. 85/2020 dňa 05.05.2020, sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
v Banskej Bystrici, dňa 23.07.2020
JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K058751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kádaši Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Matice Slovenskej 452/18, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/339/2020 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/339/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Ján Kádaši, nar. 16.07.1989, bytom Námestie Matice Slovenskej 452/18, 965 01 Žiar nad
Hronom, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 5OdK/339/2020,
oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 9.00
hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom zaslaním
písomného podania na adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu: janciar@stonline.sk. Pri nahliadaní
do správcovského spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym preukazom,
zástupcovia účastníkov konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.

Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K058752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kádaši Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Matice Slovenskej 452/18, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/339/2020 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/339/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ján Kádaši, nar. 16.07.1989, bytom Námestie Matice Slovenskej 452/18, 965 01 Žiar nad
Hronom, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 5OdK/339/2020, týmto
podľa § 167l ods. 5 a § 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: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky číslo účtu: IBAN: SK74 8360 5207 0042 0621 7211.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a 19 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 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.

Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K058753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kádaši Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Matice Slovenskej 452/18, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/339/2020 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/339/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
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"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 Ján Kádaši, nar. 16.07.1989, bytom Námestie Matice Slovenskej
452/18, 965 01 Žiar nad Hronom, („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/339/2020 zo dňa 16.07.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 5OdK/339/2020 dňa 22.07.2020, vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený Mgr. Slavomír
Jančiar, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, značka správcu S1614.

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)
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Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

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

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

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Ján Kádaši, date of birth 16.07.1989, address Námestie Matice Slovenskej 452/18, 965 01 Žiar nad Hronom,
SR, our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No.
5OdK/339/2020 dated 16.07.2020, it was published in the Commercial bulletin No. 140/2020 from
22.07.2020, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Slavomír Jančiar,
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

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

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

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

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

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

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

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

Mgr.
správca (trustee)

Slavomír

Jančiar

K058754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o., so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034, 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 znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky uplatnenej prihláškou
pohľadávky doručenej po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu, t.j. po
15.06.2020, nasledovní veritelia:
A. Mesto Sliač IČO: 00 320 277, so sídlom Letecká 1, 962 31 Sliač,
P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
257,80 €
0€
0€

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€

poplatok

z Náklady
uplatnenia
0€

z Celkovo
prihlásené
257,80 €

Pohľadávky uplatnené prihláškou s por. č. 1, zo dňa 17.07.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 24.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 25.07.2020.

Vo Vlkanovej dňa 25.07.2020
PERSPECTA Recovery, k.s. SKP S 1894

K058755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIPECO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostárenská 9 / 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 932
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/10/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/10/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu PIPECO SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 005 932, so sídlom Mostárenská 9, 977
01 Brezno, ponúka na predaj majetok úpadcu mimo dražby v rámci 2. kola ponukového konania:
HNUTEĽNÉ VECI
Popis
Osobné motorové vozidlo CITROEN BERLINGO, VIN: VF7GJNFUB93264768, EČ: BR056AU
Osobné motorové vozidlo CITROEN XSARA, VIN: VF7N1NFUB73853427, EČ: BR717AO
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA, VIN: TMBDX41U498847723, EČ: BR714BE

Rok výroby
2005
2004
2009

Súpisová hodnota v Eur
2.000,1.700,6.600,-

Podmienky predaja:
Ponuky záujemcov v slovenskom jazyku v zalepených obálkach s nápisom „Ponuka – konkurz, č.k. 5K/10/2019 MV. Neotvárať.“ musia obsahovať:
a)
preukázanie právnej subjektivity (originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac alebo
originálom oprávnenia na podnikanie nie starším ako 1 mesiac alebo ich overenými kópiami, u fyzickej osoby –
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nepodnikateľa kópiu občianskeho preukazu);
b)

označenie majetku, ktorého sa ponuka týka a uvedenie ponúkanej ceny za odkúpenie majetku;

c)

číslo konania 5K/10/2019

Záujemcovia sú povinní zložiť zábezpeku vo výške 20% súpisovej hodnoty majetku, o odkúpenie ktorého majú
záujem, na účet úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK65 0900 0000 0003
0491 6296, do poznámky k platbe uviesť "Konkurz 5K/10/2019 – Zábezpeka - MV“ najneskôr v lehote na
predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu s ponukou. Zároveň záujemcovia uvedú aj číslo
účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená zábezpeka v prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako
úspešná. Zložená zábezpeka bude neúspešným záujemcom vrátená najneskôr do 30 dní po vyhodnotení
ponukového konania. V prípade, že úspešný záujemca bude vyhodnotený ako víťaz a odmietne uzatvoriť kúpnu
zmluvu, zložená zábezpeka prepadá do všeobecnej podstaty. Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu
zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu (zníženú o zloženú zábezpeku) v lehote do 5 dní od doručenia výzvy správcu.
Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať niektorý z vyššie uvedených údajov alebo dokladov bude považovaná
za formálne neúplnú, a preto ju správca odmietne, pričom sa na takú ponuku pri vyhodnotení nebude brať zreteľ.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu správcu: Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica.
Lehota na predkladanie ponúk: 30 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania. Podrobné údaje o majetku
úpadcu poskytne správca na tel.č.048/4126010, príp. e-mailom: kancelaria@tencon.sk
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K058756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škrváň Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravica 113, 976 33 Dúbravica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/123/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/123/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisovej hodnoty nehnuteľností na základe opätovného stanovenia hodnoty:
Nehnuteľnosti – obydlie dlžníka
Popis nehnuteľnej veci

Spoluvlastnícky
podiel

Pozemok – parcela č. C-KN 493, zastavaná plocha 10/30
a nádvorie o výmere 48 m2, k.ú. Dúbravica, zapísaný na
LV č. 22
Pozemok – parcela č. C-KN 494/1, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 314 m2, k.ú. Dúbravica, zapísaný na
LV č. 22
Pozemok – parcela č. C-KN 495, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 142 m2, k.ú. Dúbravica, zapísaný na
LV č. 22
Stavba – dom, súp.č.113, postavená na pozemku –
parcela č. C-KN 495, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 142 m2, k.ú. Dúbravica, zapísaný na LV č. 22

poznámka

Adresa
kde
sa Súpisová
nehnuteľná
vec hodnota
nachádza
Uplatnená
Dúbravica 113, 976 1.000,-Eur
nepostihnuteľná hodnota 33 Dúbravica
obydlia

JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K058757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Pačaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 293/6, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/901/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/901/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Tomáš Pačaj, nar. 25.04.1989, trvale bytom Májová 293/6, 059 19
Vikartovce, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/901/2019 oznamuje v súlade s
ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) nasledovné:

Správca vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, vlastného šetrenia správcu a vyhlásenia dlžníka zistil, že
dlžník nemá žiaden majetok, ktorým by bolo možné uspokojiť veriteľov. S ohľadom na uvedené a s poukazom na
ustanovenie § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Prešov pod sp. zn.:
5OdK/901/2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K058758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábovce 239, 059 12 Švábovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/267/2020 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/267/2020
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: Marcel Čonka, nar. 27.09.1978, trvale bytom: Švábovce
239, 059 12 Švábovce, podnikajúci pod obchodným menom: Marcel Čonka, st., s miestom podnikania: Švábovce
239, 059 12 Švábovce, IČO: 43 379 982, sp. zn.: 5OdK/267/2020, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

330

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K058759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OCELSERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 99/6, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 115 391
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/21/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/21/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

OPRAVA CHYBY V PÍSANÍ V SÚPISE ODDELENEJ PODSTATY MAJETKU ÚPADCU V BREZNE
Z dôvodu výskytu chyby v písaní aktualizuje správca súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa úpadcu,
Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, Slovenská republika, IČO: 00 313 319, ktorý sa
nachádza v Brezne vo vzťahu k pozemku – parcela registra CKN parc. č. 846/35 (nesprávne označená ako
846/32), druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 79 m2, k. ú. Brezno, nasledovne:
Číslo
Názov
Súpisová
Druh
Výmera
Číslo listu Číslo Spoluvlastnícky
Dátum
Dôvod
zabezpečenej
Obec Štát katastrálneho
hodnota
pozemku [m2]
vlastníctva parcely podiel úpadcu
zapísania zapísania pohľadávky v
územia
[EUR]
ZP
Zastavané
§ 67 ods.
p. č. 353
Pozemok plochy
79
Brezno SR Brezno
11717
846/35 2/23
77,42
13.7.2020 1 písm. a)
p. č 354
a nádvoria
ZRK
Názov

K058760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojteková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 1142/27, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/69/2020 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/69/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 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“) tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet: Súpisová zložka č. 2 súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka
č. 117/2020 dňa 19.06.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú
ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a zároveň priezvisko dlžníka.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese zoldosova.anna@gmail.com. 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 veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o predmet speňaženia prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K058761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oračko Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 213, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1978
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/113/2020 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/113/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Július Oračko, nar. 08.02.1978, Stráne
pod Tatrami 213, 059 76 Stráne pod Tatrami, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR“) oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 30.04.2020 do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky:
Číslo pohľadávky: 2, veriteľ: Home Credit Slovakia, a.s. Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176 prihlásená suma 3028,02 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b ZKR poprieť
v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K058762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Onofrej Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 43, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/856/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/856/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 2OdK/856/2019 zo dňa 11.12.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 244/2019 zo dňa 18.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Tomáš
Onofrej, nar. 26.12.1988, Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov a týmto Uznesením bola do funkcie správcu
ustanovená Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad / ďalej len Správca / .
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR). Týmto oznámením sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K058763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bikár Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 842/4, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/48/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/48/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 4OdK/48/2020 zo dňa 03.04.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 74/2020 zo dňa 17.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžník : Rudolf Bikár,
nar. 22.10.1982, trvale bytom Moyzesova 842/4, 083 01 Sabinov a týmto Uznesením bola do funkcie správcu
ustanovená Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad / ďalej len Správca / .
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR). Týmto oznámením sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K058764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvath Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 24, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/136/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/136/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty - Maroš Horvath, trvale
bytom: Cernina 24, 090 16 Cernina, týmto oznamuje doručenie pohľadávky veriteľa - BENCONT COLLECTION,
a.s., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, v celkovej výške 2044,41 EUR a jej zápis
do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove dňa 24.07.2020
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K058765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Polhošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 63/83, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/128/2020 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/128/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Ing. Jarmila Lišivková, konkurzný správca dlžníka Iveta Polhošová, nar.: 26.06.1974, Nový Dvor 63/83, 059 52
Veľká Lomnica, sp. zn.: 4OdK/128/2020, 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.

Ing. Jarmila Lišivková - správca

K058766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekejová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1990/6, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/134/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/134/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Lucia Pekejová, nar. 12.05.1982, Severná 1990/6, 083 01 Sabinov,
konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4OdK/134/2019 zverejňuje súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č. 1
Druh súpisovej zložky:
Popis súpisovej zložky:
Približný rok výroby:
Stav opotrebovanosti:
Podiel dlžníka:
Deň zapísania majetku:
Dôvod zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného
v EUR:
Sporný zápis:

Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo zn. Dacia Logan, EČV: SB624BM, VIN: UU1LSDAAH33631147, modrá
farba, AA sedan
2005
Používané, auto je podľa udania dlžníka nepojazdné chybné rozvody, zlé tesnenie
1/1
24.07.2020
§ 167h ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
majetku 500,00 Eur
-

K058767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandor Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Októbrová 4730 / 47, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/171/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/171/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, 080 01 Prešov, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka –
Rudolf Šandor, nar. 27.02.1969, trvale bytom: Októbrová 47, 080 01 Prešov, konkurzné konanie vedené pred
Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/171/2020, zverejnila v OV č. 140/2020 dňa 22.07.2020, pod položkou
K056890 vyhlásenie ponukového konania, ktorého predmetom je motorové vozidlo, a to:
Osobné vozidlo OPEL VECTRA STATION WAGON, typ: AC COMBI, rok výroby: 2007, farba: šedá metalíza, VIN:
W0L0ZCF3571087179, počet najazdených km: cca 360 000 km,
s lehotou na predkladanie ponúk do 31.07.2020
Konkurzná správkyňa týmto opravuje podmienky vyhláseného ponukového konania, a to v časti lehoty na
predkladanie ponúk nasledovne:
Lehota na predkladanie ponúk je do: 03.08.2020
Oprava bola vykonaná z dôvodu zachovania minimálnej 10 dňovej lehoty medzi zverejnením v OV a ukončením
ponukového konania s ohľadom na § 203a ZKR.

V Prešove dňa 24.07.2020

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K058768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavko Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1499/23, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/245/2020 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/245/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje so žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.
Ing. Eva Orbanová, správca

K058769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Pompová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1212/107, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/215/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/215/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 5OdK/215/2020 zo dňa 28.04.2020, uverejneného v Obchodnom
vestníku 85/2020 zo dňa 05.05.2020, pod K035795, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jarmila Pompová,
nar. 09.04.1988, trvale bytom Podsadek 1212/107, 064 01 Stará Ľubovňa.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom, správca zistil, že dlžník nevlastní majetok a ani za posledné tri roky
nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Jarmila Pompová, nar. 09.04.1988, trvale bytom Podsadek 1212/107, 064 01 Stará
Ľubovňa , končí
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jarmila Pompová, nar. 09.04.1988, trvale bytom
Podsadek 1212/107, 064 01 Stará Ľubovňa, zrušuje.
Humenné, 24.07.2020
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K058770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančuš Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekčovská 21/13, 086 41 Raslavice - Nižné Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1958

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/842/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/842/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Vladimír Šatník, správca s adresou kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759,
ako správca úpadcu - Filip Jančuš, nar. 10.10.1958, Sekčovská 21/13, 086 41 Raslavice – Nižné Raslavice,
vedenom Okresným súdom Prešov pod spisovou značkou 2Odk/842/2019, týmto vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na prevod obchodného podielu obchodnej spoločnosti SEJAN s.r.o.
Bardejov, Slovenská 6, 058 01 Bardejov, IČO: 36 473 201 zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, pričom stanovuje pre 1. kolo verejného ponukového konania tieto podmienky:
Podmienky ponukového konania
(2. kolo)
1. Vyhlasovateľom verejného ponukového konania je JUDr. Vladimír Šatník, správca s adresou kancelárie
Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759 (ďalej ako „vyhlasovateľ“), ako správca úpadcu Filip
Jančuš, nar. 10.10.1958, Sekčovská 21/13, 086 41 Raslavice – Nižné Raslavice (ďalej ako „úpadca“).
2. Predmetom tohto ponukového konania je iná majetková hodnota - obchodný podiel obchodnej
spoločnosti SEJAN s.r.o. Bardejov, Slovenská 6, 058 01 Bardejov, IČO: 36 473 201, ktorý bol zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu (ďalej ako „Iná majetková hodnota“):
Popis: Iná majetková hodnota
Označenie: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným zodpovedajúci vkladu dlžníka ako spoločníka
vo výške 2.655,- Eur
Spoločnosť: SEJAN s.r.o. Bardejov
Sídlo: Slovenská 6, 058 01 Bardejov
IČO: 36 473 201
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12834/P
Súpisová hodnota: 2.655,- Eur
Deň zapísania do súpisu: 20.03.2020
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu podľa § 167h ods. 1 ZKR
3. Nadobúdateľom sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu protihodnotu za prevod ponúkaného obchodného
podielu dlžníka.
4. Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky ponuky záujemcov a verejné ponukové konanie na prevod
obchodného podielu zrušiť (vyhlásiť za neúspešné) a prípadne následne vyhlásiť tretie kolo.
5. Záujemca o prevod obchodného podielu je povinný osobne alebo poštovou (príp. inou) prepravou
doručiť vyhlasovateľovi na adresu kancelárie ponuku na prevod obchodného podielu v zalepenej obálke
s výrazným označením: Ponuka – verejné ponukové konanie – Filip Jančuš.
6.Uzávierka ponúk pre prvé kolo ponukového konania je 15 dní od zverejnenia oznamu v OV. Ponuky na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prevod obchodného podielu musia byť do tohto dátumu doručené na adresu kancelárie vyhlasovateľa
(odovzdanie zásielky na poštovú prepravu najneskôr v 15. deň od zverejnenia v OV sa považuje za
doručenie v lehote).
7. Ponuka na prevod obchodného podielu musí obsahovať písomné vyjadrenie, z ktorého bude nesporné,
že záujemca má záujem o prevod ponúkaného obchodného podielu úpadcu, ako aj návrh protihodnoty za
ponúkaný obchodný podiel. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúkanú
protihodnotu obchodného podielu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Ponuka na
prevod obchodného podielu musí obsahovať presnú identifikáciu záujemcu v rozsahu meno, priezvisko,
adresu trvalého bydliska, dátum nar. a rodné číslo v prípade fyzických osôb a obchodné meno, sídlo
(miesto podnikania) a IČO v prípade právnických osôb, resp. fyzických osôb - podnikateľov. Ponuka
zaslaná právnickou osobou musí byť podpísaná osobami oprávnenými konať v mene právnickej osoby
podľa obchodného registra. V prípade, ak sa záujemca dá zastúpiť na základe plnomocenstva, podpis
splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť overený. Neoddeliteľnou prílohou ponuky na prevod
obchodného podielu musí byť doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúknutej protihodnoty za
obchodný podiel na účet správcu vedený vo VÚB pob. Humenné č. SK75 0200 0000 0033 7645 0257.
Neúspešným účastníkom ponukového konania vyhlasovateľ vráti ním zaplatenú sumu v lehote do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania.
8. Ponuka doručená vyhlasovateľovi v určenej lehote spĺňajúca všetky náležitosti je pre záujemcu
záväzná a vyhlasovateľom vymáhateľná. Späťvzatie ponuky musí byť doručené vyhlasovateľovi
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie návrhov, v opačnom prípade vyhlasovateľ na toto
nemusí prihliadnuť.
9. Otváranie obálok s doručenými ponukami sa uskutoční do 10 pracovných dní odo dňa uzávierky ponúk
v kancelárii vyhlasovateľa.
10. Nadobúdateľ - úspešný záujemca v ponukovom konaní bude vybraný podľa výšky ponúknutej
protihodnoty zo všetkých záujemcov, ktorí splnia podmienky ponukového konania, a to najneskôr do 5
dní od otvorenia obálok, o čom bude vyhlasovateľom bezodkladne písomne informovaný.
11. V prípade, ak viacero záujemcov ponúkne rovnakú protihodnotu, rozhodne žreb správcu.
12. Vyhlasovateľ nie je povinný písomne oznamovať neúspešným záujemcom neúspech v ponukovom
konaní.
13. Stanovený nadobúdateľ obchodného podielu – úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu, najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia
vyhlasovateľa o úspechu v ponukovom konaní. V opačnom prípade je vyhlasovateľ oprávnený odstúpiť
od Zmluvy o prevode obchodného podielu a pokračovať v ponukovom konaní (úspešným záujemcom sa
stáva záujemca, ktorý ponúkol druhú najvyššiu protihodnotu) alebo toto kolo ponukového konania zrušiť
a vyhodnotiť ako neúspešné.
14. Ďalšie podrobnejšie informácie o ponúkanom obchodnom podiele alebo ponukovom konaní môže
záujemca získať v kancelárii správcu v úradných hodinách (v pracovných dňoch od 09:00 do15:00) alebo
na telefónnom čísle 0917 428 373.
15.Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou a ani verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a rovnako nie je verejnou súťažou
podľa ust. § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.

JUDr. Vladimír Šatník
správca konkurznej podstaty
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K058771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vasiľko Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 2119 / 5, 093 02 Hencovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1975
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/313/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/313/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 07.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Martin
Vasiľko, nar. 19.12.1975, trvale bytom Letná 2119/5, 093 02 Hencovce (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31
Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 91/2019 dňa 14.05.2019.

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 24.07.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 140/2019 zo dňa 23.07.2019), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Martin Vasiľko, nar.
19.12.1975, trvale bytom Letná 2119/5, 093 02 Hencovce sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K058772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salová Pavlina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 148/3, 082 16 Fintice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1949
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/1/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/1/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, správca úpadcu Pavlína Salová, nar.: 28.11.1949, trvale bytom Sadová 148/3, 082 16 Fintice, Slovenská
republika v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňujeme súpis všeobecnej podstaty:

typ
súpisnej katastrálne
položky majetku
územie

parcelné
číslo

druh
pozemku

výmera
m2

číslo
listu spoluvlastnícky
vlastníctva
podiel

deň
zaradenia

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

1397/13
1403/9
1403/8
1881/67
1881/58
1907/1
1928/2

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

5421
1527
839
1633
1509
1135
2225

1976
1262
2209
12150
12151
12151
12151

18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020

Fintice
Kapušany
Kapušany
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov

1/140
1/140
1/288
1/32
1/32
1/32
1/32

Súpisná
hodnota
v EUR
357
109
29
410
371
254
532

Register
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“

K058773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláková Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Prešov ., 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1967
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/112/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/112/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Danka
Sedláková, nar. 07.08.1967, bytom 080 01 Prešov (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
98/2020 dňa 25.05.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 24.07.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 141/2020 zo dňa 23.07.2020), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Danka Sedláková,
nar. 07.08.1967, bytom 080 01 Prešov sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani
náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K058774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Labudová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Kuzmányho 1578/27, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1975
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/185/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/185/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, správca dlžníka Gabriela Labudová, nar. 27.10.1975, Karola Kuzmányho 1578/27, 060 01 Kežmarok,
Slovenská republika v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme súpis všeobecnej podstaty:

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky RENAULT CLIO, evidenčné číslo KK523CD, VIN: VF1BB0A0F19758450
Stav opotrebovanosti: nevyhovujúci technický stav
Súpisová hodnota: 400 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K058775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hencovská 1844/9, 093 02 Hencovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/131/2020 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/131/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje so žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.
Ing. Eva Orbanová, správca

K058776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 45, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/638/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/638/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, správca dlžníka Michal Sivák, nar.: 09.07.1985, trvale bytom Kružlová 45, 090 02 Kružlová,
Slovenská republika v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo značky HONDA CIVIC 1.4, evidenčné
SHHMA87600U100846, rok výroby 1996, farba červená, druh karosérie AA sedan

číslo

SK185AH,

VIN:

Stav opotrebovanosti: neznámy
Miesto kde sa vec nachádza: Kružlová
Súpisová hodnota: 100 EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo značky ŠKODA FELICIA COMBI, evidenčné číslo SK284AV, VIN:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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TMBEFF653V0387506, rok výroby neznámy, farba červená metalíza, druh karosérie AC kombi
Stav opotrebovanosti: neznámy
Miesto kde sa vec nachádza: neznáma adresa
Súpisová hodnota: 100 EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo značky CITROEN XSARA PICASSO, evidenčné číslo SK927AY, VIN:
VF7CHRHYB38947473, rok výroby 2000, farba šedá metalíza tmavá, druh karosérie AF viacúčelová
Stav opotrebovanosti: neznámy
Miesto kde sa vec nachádza: Kružlová
Súpisová hodnota: 400 EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo značky RENAULT MEGAN SCENIC, evidenčné číslo SK773AV, VIN:
VF1JAON0517928787, rok výroby neznámy, zelená metalíza, druh karosérie AC kombi
Stav opotrebovanosti: vyradené z cestnej premávky
Miesto kde sa vec nachádza: neznáma adresa
Súpisová hodnota: 100 EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

K058777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomášová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 2717/32B, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1969
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/450/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/450/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka
číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Slovenská republika (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Renáta Tomášová, nar. 01.05.1969, Lúčna
2717/32B, 093 01 Vranou nad Topľou, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade
s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako
„Verejné ponukové konanie“) na predaj nehnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 2201
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 1379 m2
Číslo listu vlastníctva: 1829
Katastrálne územie: Hencovce
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota: 744,46 EUR
Deň zaradenia: 16.09.2019

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
16.09.2019. (Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 27/2020 zo dňa
10.02.2020.)

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu pätnásť (15)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 5OdK/450/2019 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0037 3914
8357 zábezpeku vo výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako
variabilný symbol záujemca uvedie „5Odk4502019“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno
a priezvisko alebo obchodné meno, prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

344

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania na príslušnom okresnom úrade katastrálnom odbore.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
K058778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kozelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Važecká 2, 080 05 Prešov - Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/98/2020 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/98/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA 1. kolo
Ing. Eva Orbanová, správca majetku dlžníka Martin Kozelka, nar. 21. 4. 1975, bytom Važecká 2, 080 05 Prešov –
Solivar, konkurzné konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 4OdK/98/2020, 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 hnuteľného majetku - osobného
vozidla.

Kolo: Prvé
Predmet: súpisové číslo 1, typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – osobné vozidlo značky FIAT STILO,
evid. číslo PO441HD, V VIN: ZFA1920000019409, rok prvej evidencie 2002, farba strieborná metalíza svetlá.
Súpis všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 136/2020 dňa16. 7. 2020 pod podaním
„K055414“.
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku (do
15.00 hod.) – vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV.
Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Kupujúcim môže byť fyzická
alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom
prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu,
resp. osoby, v ktorom má úpadca alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť. Záujemcovia o kúpu na
ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
č. občianskeho preukazu, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.). Pri úhrade
zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a predmet ponuky (FIAT STILO).
Správca poučuje, že ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť
ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ju 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 veci je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom na tel. č. 0905
418 713, alebo mailom na adresu: orbanova88@gmail.com, taktiež na uvedenom kontakte môžete získať bližšie
informácie o predmete ponuky.
Adresa na doručenie ponúk: Ing. Eva Orbanová, správca, Slovenská 69, 080 01 Prešov.

Ing. Eva Orbanová, správca

K058779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakášová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 136/9, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1988
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/867/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/867/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, správca dlžníka Denisa Rakášová, nar. 09.12.1988, M. R.
Štefánika 136/9, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v dôsledku
skutočnosti, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu
vyhláseného na majetok Dlžníka.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR „zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
M&L insolvency, k.s., správca

K058780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 90/75, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/158/2020 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/158/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oprava údajov v oznámení o ukončení konkurzu publikovanom v OV dňa 09.07.2020

Správca konkurznej podstaty dlžníka - správne má znieť:

Anton Oračko, nar. 28.07.1958, bytom Gerlachovská 90/75, 060 01 Malý Slavkov.

Keďže v oznámení publikovanom dňa 09.07.2020 je uvedená osoba:
Anton Oračko, nar. 28.07.1958, bytom Gerlachovská 90/75, 060 01 Malý Slavkov, v minulosti podnikajúci pod
obchodným menom Anton Oračko, IČO: 47 221 496 s miestom podnikania Gerlachovská 90/75, 060 01 Malý
Slavkov, nakoľko osoba zapísaná v Živnostenskom registri pod uvedeným obchodným menom nie je osoba
dlžníka, ale ide o úplne inú osobu.

V ostanom údaje publikované v obchodnom vestníku dňa 09.07.2020 sú právne.
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Vranov nad Topľou, 24.07.2020

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K058781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Skliňár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínová 113, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/180/2017 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/180/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:

Slavomír SKLIŇÁR, nar. 13.09.1969, Kukučínová 113, 093 03 Vranov nad Topľou, doplňuje svoje podanie
publikované v OV č. 125/2020 z 01.07.2020 tak, že

do konkurzu si dňa 10.07.2020 prihlásil súhrnnou prihláškou dve pohľadávky v sumách:
1./ 1.984,31 € a
2./ 1.551,85 €, veriteľ – Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484,
ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok, pretože veriteľ preukázal listom z 05.01.2018, že doručoval uvedenú
prihlášku odvolanému správcovi Mgr. Mariánovi Lipovi, ktorý však napriek výzvam nepostúpil svoj správcovský
spis novoustanovenému správcovi, preto sa novoustanovený správca konkurznej podstaty ku dňu 01.07.2020
o tejto skutočnosti (podaní prihlášky) nedozvedel. O uvedenej skutočnosti sa dozvedel až 10.07.2020, preto

Podľa § 167v ods. 1, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
oznamuje

že konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z r u š u j e.

V zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vranov nad Topľou, 24.07.2020

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K058782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOINŠTAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná štvrť 32 / 0, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 486 213
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 4, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2017 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že 24.07.2020 doručil do konkurzu súhrnú prihlášku pohľadávky
č.1 veriteľ FAVIDE s.r.o., IČO: 47424451, Námestie slobody 54, Sabinov, zast. Peter Farkaš, advokátska
kancelária sro, Puškinova 16, Prešov, ktorou prihlásil nasledovné pohľadávky:
·
·
·
·
·
·
·
·

Pohľadávku č.
Pohľadávku č.
Pohľadávku č.
Pohľadávku č.
Pohľadávku č.
Pohľadávku č.
Pohľadávku č.
Pohľadávku č.

1
2
3
4
5
6
7
8

v
v
v
v
v
v
v
v

celkovej výške
celkovej výške
celkovej výške
celkovej výške
celkovej výške
celkovej výške
celkovej výške
celkovej výške

18.034,41 Eur,
2.924,60 Eur,
2.924,60 Eur,
1.681,65 Eur,
1.104,29 Eur,
225,- Eur,
4.535,- Eur,
3.127,02 Eur

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu.
Správca JUDr. Michael Medviď

K058783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Kalejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 199/5, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/527/2019 S1747
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Okresný súd Prešov
5OdK/527/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.7.2019, sp. zn.: 5OdK/527/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Soňa Kalejová, nar. 28.07.1980, trvale bytom Slánska 199/5, 082 22 Ostrovany (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 zverejnené v OV č. 139/2019 dňa
22.7.2019.
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. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov správca
majetku dlžníka Soňa Kalejová, nar. 28.07.1980, trvale bytom Slánska 199/5, 082 22 Ostrovany vyhlasuje II. kolo
verejného ponukového konania na odpredaj majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty
zverejnením v OV č. 128/2020 dňa 6.7.2020.

názov majetku

VIN

stav

druh
majetku

hnuteľná
vec

spoluvlastnícky
podiel

EČV

osobné motorové vozidlo RENAULT
VF1LB0BC531333724
CLIO THALIA

vyradené
z
nepojazdné

evidenci,dlhodobo

SB421BI

1/1

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 podmienky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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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 25.7.2020
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K058784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Žigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 228/3, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/91/2020 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 30.4.2020, sp. zn.: 4OdK/91/2020 , bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Viera Žigová, nar. 08.06.1964, trvale bytom Mlynská 228/3, 059 16 Hranovnica (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. 87/2020, dňa 7.5.2020.
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: Viera Žigová, nar. 08.06.1964, trvale bytom Mlynská 228/3,
059 16 Hranovnica (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikované pohľadávky:
Veriteľ
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767

Celková prihlásená suma v EUR
391,53 Eur

prihlásené u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 25.7.2020
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K058785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Žigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 228/3, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/91/2020 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 30.4.2020, sp. zn.: 4OdK/91/2020 , bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Viera Žigová, nar. 08.06.1964, trvale bytom Mlynská 228/3, 059 16 Hranovnica (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. 87/2020, dňa 7.5.2020.
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: Viera Žigová, nar. 08.06.1964, trvale bytom Mlynská 228/3,
059 16 Hranovnica (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávka:
Veriteľ
PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, Hlohovec, IČO: 45322571

Celková prihlásená suma v EUR
6.671,49

prihlásená u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísané do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 25.7.2020
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K058786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

K´ Food Distribution s.r.o.; skrátený názov: KFD
s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 6 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 717 811
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské kúpele 30, 086
31 Bardejov, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti K´ Food Distribution s.r.o.;
skrátený názov: KFD s.r.o., so sídlom Svätoplukova 6, 08001 Prešov, Slovensko, IČO: 31 717 811 týmto
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky uplatnené prihláškou pohľadávky/súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok doručenou/doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
nasledovného veriteľa /nasledovných veriteľov:
Veriteľ:

Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
Strojnícka 9, 080 01 Prešov
Slovenská republika
IČO:

00 605 956

Prihláškou pohľadávky zo dňa 17.07.2020 doručenou dňa 23.07.2020 uplatnené pohľadávky boli zapísané do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zoznamu pohľadávok dňa 25.07.2020 pod č. 363, a to nasledovne:
č. p.
1.

Prihlásená suma
Istina
Úroky
95,94€
0,00 €

Úroky z omeškania
0,00 €

Poplatok z omeškania
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €

Celková suma
95,94€

V Bardejovských kúpeľoch, 25.07.2020

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K058787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1209/104, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/796/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/796/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.11.2019, sp. zn.: 5OdK/796/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Dávid Mirga, nar. 02.09.1988, trvale bytom Podsadek 1209/104, 064 01 Stará Ľubovňa (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 zverejnené v OV č. 235/2019 dňa
5.12.2019.
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: Dávid Mirga, nar. 02.09.1988, trvale bytom Podsadek
1209/104, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávka:
Veriteľ
R Collectors s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO: 50 094 297

Celková prihlásena suma v EUR
720,69

prihlásená u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 25.7.2020
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K058788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1209/104, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1988
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/796/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/796/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.11.2019, sp. zn.: 5OdK/796/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Dávid Mirga, nar. 02.09.1988, trvale bytom Podsadek 1209/104, 064 01 Stará Ľubovňa (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 zverejnené v OV č. 235/2019 dňa
5.12.2019.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ako správca majetku dlžníka Dávid Mirga, nar. 02.09.1988, trvale bytom Podsadek 1209/104, 064 01 Stará
Ľubovňa po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamujem, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Prešove, dňa 25.7.2020
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K058789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ferenc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 492, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/383/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/383/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 4.6.2019, sp. zn.: 2OdK/383/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Miroslav Ferenc, nar. 14.01.1966, Soľ 492, 094 35 Soľ (ďalej len „dlžník“). Uznesenie zverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 111/2019 dňa 11.6.2019. Uznesením Okresného súdu Prešov sp.
zn.: 2OdK/383/2019 zo dňa 18.7.2019 súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 141/2019 dňa
24.7.2019.
V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku zaradeného do
všeobecne podstaty:
Typ
majetku

Súpisová
hodnota v EUR

Druh pozemku

Číslo
parcely

pozemok

500

zastavané plochy a
856
nádvoria

Číslo
LV

Kalastrálne
územie

obec okres

529

Soľ

SOĽ

Vranov
Topľou

štát
nad

Veľkosť
Výmera
spoluvlastníckeho podielu

SR 1/12

V Prešove, dňa 25.7.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K058790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bunkovce 36, 072 44 Bunkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/223/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/223/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 24.07.2019, sp.zn.: 30OdK/223/2019 (ďalej
len „ Uznesenie “), v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Imrich Balog, narodený : 25.04.1973, bytom : Bunkovce
36, 072 44 Bunkovce (ďalej len „ Dlžník “) o návrhu na vyhlásenie konkurzu OS KE prvým výrokom rozhodol, že
vyhlasuje konkurz na majetok Dlžníka a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty : JUDr. Iveta
Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca podstaty “).
Uznesenie bolo zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 145/2019 zo dňa 30.07.2019,
K065435.

Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty

Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K058791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorondská 32, 076 42 Malé Trakany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/183/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/183/2019
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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30OdK/183/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 21.06.2019, sp.zn.: 30OdK/183/2019 (ďalej
len „ Uznesenie “), v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Jozef Lukáč, narodený 02.12.1979, bytom : Gorondská
32, 076 42 Malé Trakany (ďalej len „ Dlžník “) o návrhu na vyhlásenie konkurzu OS KE prvým výrokom rozhodol,
že vyhlasuje konkurz na majetok Dlžníka a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty : JUDr.
Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca
podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 123/2019 zo dňa
27.06.2019, K055395.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K058792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Seman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladožská 1437/6, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/185/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/185/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 24.04.2019, sp.zn.: 32OdK/185/2019 (ďalej
len „ Uznesenie “), v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Igor Seman, nar.: 11.04.1979, bytom : Ladožská
1437/6, 040 12 Košice-Nad Jazerom (ďalej len „ Dlžník “) o návrhu na vyhlásenie konkurzu OS KE prvým
výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok Dlžníka a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu
podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „
Správca podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 83/2019 zo
dňa 30.04.2019, K035734.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b 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

356

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K058793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Pakosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 914/3, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/256/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/256/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznom konaní sp.zn.: 30Odk/256/2019 vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ružena Pakosová,
narodená: 12.06.1960, bytom: Benadova 914/3, 040 22 Košice, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária
Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice
týmto v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 zverejňujem oznámenie o vylúčení nižšie uvedenej súpisovej
položky majetku č. 1 zo súpisu majetku dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť ani v III.
ponukovom konaní. V zmysle uvedeného, daný majetok prestáva podliehať konkurzu.
-1. súpisová zložka :
Okres : Košice II , obec MYSLAVA , katastrálne územie: Myslava
LV č.1286, parcely registra E:
-parc. číslo 2278, výmera: 802 m² , druh pozemku :trvalý trávny porast, umiestnenie pozemku :2
-parc.číslo 2279, výmera 845 m², druh pozemku : orná pôda, , umiestnenie pozemku :2
spoluvlastnícky podiel 9/220
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K058794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kobová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maurerova 747/12, 040 22 Košice- Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/292/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/292/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznom konaní sp.zn.: 31Odk/292/2019 vo veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Kobová, narodená:
12.02.1966, bytom: Maurerova 747/12, 404 22 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Anna Kobová,
s miestom podnikania: Mauerova 12, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO: 17183839 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 18.05.2016,
týmto v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 zverejňujem oznámenie o vylúčení nižšie uvedenej súpisovej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položky majetku č. 1 zo súpisu majetku dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť ani v III.
ponukovom konaní. V zmysle uvedeného, daný majetok prestáva podliehať konkurzu.
-1. súpisová zložka :
Okres: Košice -okolie , Obec: Nižná Hutka, Katastrálne územie: Nižná Hutka
LV 844
-parcely registra “C“, parcelné číslo 141, výmera: 194 m², druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/2

JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K058795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povstania Českého Ľudu 737 / 5, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1981
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/424/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/424/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 22.08.2019, sp. zn. 32OdK/424/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 166/2019 zo dňa 28.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Lenka Morová,
nar. 25.01.1981, bytom Povstania Českého ľudu 737/5, 040 22 Košice (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu
bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Lenka Morová, nar. 25.01.1981, Povstania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

Českého ľudu 737/5, 040 22 Košice končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K058796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/31, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/242/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/242/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26OdK/242/2020 zo dňa 20.07.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 142/2020 zo dňa 24.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Róbert Patrik, nar.
10.07.1969, bytom: Čechovova 2734/31, 040 18 Košice a zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený
JUDr. Juraj BIROŠ, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice.
Podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a podľa § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z.
o správcoch, správca oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn. 26OdK/242/2020 možno nahliadať na adrese
kancelárie správcu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu so správcom: mobil: 0905647948, e-mail:
biros@atknet.sk.

V Košiciach, 24.07.2020
JUDr. Juraj Biroš, správca

K058797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olejár Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 7, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/102/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/102/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Matúš Olejár, nar. 14.07.1983, bytom Jánošíková 7, 040 01 Košice (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR

Obchodný podiel Dlžníka vo výške 100% v spoločnosti OM-CORP, s.r.o., so sídlom Jánošíková 2349/7, 040 01 KošiceJuh, IČO: 47 219 734, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 32739/V
5 000 €
Obchodný podiel Dlžníka vo výške 100% v spoločnosti INDICATOR, s.r.o., so sídlom Nerudova 14, 040 01 Košice- Juh,
IČO: 46 567 232, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 29396/V
5 000 €

LawService Recovery, k.s., správca

K058798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/31, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/242/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj BIROŠ, správca dlžníka: Róbert Patrik, nar. 10.07.1969, bytom: Čechovova 2734/31, 040 18 Košice,
sp. zn. 26OdK/242/2020, oznamuje, že v v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu
pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možné zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu IBAN SK92 0900 0000 0051 6789 2955, vedený v SLSP, a.s.
Výška kaucie: 350,00 Eur
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Košiciach, 24.07.2020
JUDr. Juraj Biroš, správca
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K058799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/31, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/242/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/242/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Róbert Patrik, nar. 10.07.1969, bytom: Čechovova 2734/31, 040 18 Košice (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/242/2020 zo dňa 20.07.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 142/2020
dňa 24.07.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Juraj Biroš,
Rázusova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 26OdK/242/2020. 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
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sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Róbert Patrik, born on 10.07.1969, adress: Čechovova 2734/31, 040 18 Košice,
Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Košice I, No. 26OdK/242/2020 dated on 20th of July 2020 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. 142/2020 on 24th of July 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No. 26OdK/242/2020. 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
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declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.

V Košiciach, dňa 24.07.2020
JUDr. Juraj Biroš, správca/trustee

K058800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Cyril
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smižany /, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/246/2020 S1714
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Okresný súd Košice I
26OdK/246/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Cyril Holub, narodený: 20.09.1982, bytom: Smižany, 053 11
Smižany, podnikajúci pod obchodným menom: Cyril Holub, s miestom podnikania: Rybníky 931/9, 053 11
Smižany, IČO: 44 088 221, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.10.2009, konkurzné konanie
vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/246/2020, 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.

K058801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Cyril
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smižany /, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/246/2020 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Cyril Holub, narodený: 20.09.1982, bytom: Smižany, 053 11
Smižany, podnikajúci pod obchodným menom: Cyril Holub, s miestom podnikania: Rybníky 931/9, 053 11
Smižany, IČO: 44 088 221, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.10.2009, konkurzné konanie
vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/246/2020, 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.

K058802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbanec Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meteorová 1491 / 5, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1996
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/47/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/47/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 07.02.2020, sp. zn. 30OdK/47/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 30/2020 zo dňa 13.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Urbanec, nar.
15.01.1996, bytom Meteorova 1491/5, 040 12 Košice (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
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zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Urbanec, nar. 15.01.1996, Meteorova
1491/5, 040 12 Košice končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K058803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vihorlatská 621 / 2, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/168/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/168/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Martin Balog, nar. 03.06.1983, Vihorlatska 621/2, 072 22 Strážske, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 21.07.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

Silverside,
a.s.

50052560 Plynárenská 7/B

Bratislava
Ružinov

PSČ:
–

mestská

Štát

časť 821 09 Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
3.349,55 €
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LawService Recovery, k.s., správca

K058804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Smolec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 20, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/465/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/465/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

26Odk/465/2018
JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Smolec, bytom: Pokroku 20 , 040 11 Košice, narodený: 26.02.1971,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamujem, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že
dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K058805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Fogaraš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skároš 178, 044 11 Skároš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/206/2020 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/206/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: : Rastislav Fogaraš,
narodený: 23.11.1978, bytom: Skároš 178, t.č. Skároš 211, PSČ: 044 11, v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
týmto oznamuje, že správca po preskúmaní pomerov dlžníka zistil, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr.Jana Koľveková, správca

K058806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majer Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1990
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/243/2020 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/243/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Majer, narodený: 14.08.1990, bytom: Jarková
342/11, 049 25 Dobšiná týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
26OdK/243/2020S1763 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 11:30 12:00 - 14:30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K058807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majer Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/243/2020 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/243/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Košice I uznesením sp. zn.: 26OdK/243/2020-23 zo dňa 20.07.2020 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Martin Majer, narodený: 14.08.1990, bytom: Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná a ustanovil do funkcie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1763 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 071 01 Michalovce.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK18 7500 0000 0040 2666
7602 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Martin Majer.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca
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K058808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majer Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/243/2020 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/243/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
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(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Martin Majer, narodený: 14.08.1990, bytom: Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/243/2020-23 zo dňa 20.07.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Košice I,
proc. no. 26OdK/243/2020-23 from July 20, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Martin Majer, born: 14.08.1990, domicile: Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná, Slovak republic (hereinafter only „the
Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 142/2020 z 24.07.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 25.07.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 142/2020
from July 24, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on July 25,
2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
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1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

370

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Letná
5952/35, 071 01 Michalovce, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Gabriel Šoltés, offices Letná
5952/35, 071 01 Michalovce, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

371

Obchodný vestník 145/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.07.2020

name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

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

JUDr. Gabriel Šoltés, bankruptcy trustee

K058809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lupa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poludníková 7, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/214/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/214/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Vladimír Kotus úpadcu: Ján Lupa, nar. 04.01.1969, bytom: 040 12 Košice – Nad jazerom
oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Ján Lupa, nar. 04.01.1969, bytom: 040 12 Košice – Nad jazerom,
sp. zn. 32OdK/214/2020, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii končí,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 24.07.2020
JUDr. Vladimír Kotus, správca
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K058810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šterbák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bangortu 294 / 7, 044 21 Košice-Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/346/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/346/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Aktualizácia súpisovej hodnoty majetku na základe znaleckého posudku.
Oddelená podstata pre zabezpečeného veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s.
Typ
majetku

Podstata

Stavba

Oddelená
podstata

Pozemok

Oddelená
podstata

Pozemok

Oddelená
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Dom v obci Košice - Myslava, k.ú. Myslava, vedený
na LV č. 201, súpisné číslo 294, postavený na
57432.98
parc.č. 617/2 v spoluvlastníckom podiele 1/1
pozemok, parcely registra "C", druh: zastavaná
plocha a nádvorie, k.ú. Myslava, zapísaný na LV č.
51252.80
201, par.č. 617/1 vo výmere 412 m² v
spoluvlastníckom podiele 1/1
pozemok, parcely registra "C", druh: zastavaná
plocha a nádvorie, k.ú. Myslava, zapísaný na LV č.
12440.00
201, par.č. 617/2 vo výmere 100 m² v
spoluvlastníckom podiele 1/1

Zabezpečenie

Áno (1)

Áno (1)

Áno (1)

K058811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šterbák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bangortu 294 / 7, 044 21 Košice-Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/346/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/346/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisovej hodnoty majetku na základe znaleckého posudku.
Typ
majetku

Podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

pozemok, parcely registra "E", druh: zastavaná
plocha a nádvorie, k.ú. Myslava, zapísaný na LV č.
2083.40
3104, par.č. 173 vo výmere 55 m² v
spoluvlastníckom podiele 1/1

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

K058812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úbrež 56, 072 42 Úbrež
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1990
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/532/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/532/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Ľuboš Tokár, nar. 05.10.1990, bytom Úbrež 56, 072 42
Úbrež, v konkurznom konaní, ktoré je vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/532/2019, 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 (ďalej len „ZKR“), oznamuje, že:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 18.07.2019, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
čestného vyhlásenia dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 30.01.2020, zo zisťovania majetku správcom
v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, zo sumy výťažku speňaženia majetku všeobecnej podstaty 300,00 EUR,
z výšky nákladov konkurzu (poštovné 9,35 EUR, notárske poplatky 16,31 EUR, paušálna náhrada nákladov za
vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) vyhl. č. 665/2005 Z. z. v sume 240,00 EUR za obdobie XII/2019 až
VII/2020 á 30 EUR, odmena správcu z výťažku v sume 47,35 EUR), celkom v sume 313,01 EUR, prevyšujúcich
sumu výťažku speňaženia majetku všeobecnej podstaty, správca dospel k záveru v súlade s § 167t ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca v súlade s ust. § 167t ZKR zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľuboš Tokár, nar. 05.10.1990, bytom Úbrež 56, 072 42 Úbrež, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ľuboš
Tokár, nar. 05.10.1990, bytom Úbrež 56, 072 42 Úbrež, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K058813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 223, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/202/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 26.05.2020, sp.zn.: 31OdK/202/2020, ktoré bolo uverejnené v OV č.
102/2020 dňa 29.05.2020 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Helena Horváthová, nar.:
24.01.1976, bytom: Žbince 223, 072 16 Žbince a ustanovil správcu podstaty: Ing. Matúša Mihaloviča, PhD., so
sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu S1923.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Helena Horváthová, nar.: 24.01.1976, bytom: Žbince 223, 072 16 Žbince sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Helena Horváthová, nar.:
24.01.1976, bytom: Žbince 223, 072 16 Žbince, sp. zn.: 31OdK/2020/2020, v súlade s ust. § 167v ods. 1 tretia
veta ZKR zrušuje.

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K058814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palkovičová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri železničnej stanici 1186/3, 040 17 Košice - Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/199/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/199/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 20.05.2020, sp.zn.: 30OdK/199/2020, ktoré bolo uverejnené v OV č.
98/2020 dňa 25.05.2020. vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Darina Palkovičová, nar.:
05.01.1974, bytom: Pri železničnej stanici 1186/3, 040 17 Košice - Barca a ustanovil správcu podstaty: Ing.
Matúša Mihaloviča, PhD., so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu S1923.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku 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.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Darina Palkovičová, nar.: 05.01.1974, bytom: Pri železničnej stanici 1186/3, 040 17 Košice Barca sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Darina Palkovičová, nar.:
05.01.1974, bytom: Pri železničnej stanici 1186/3, 040 17 Košice - Barca, sp. zn.: 30OdK/199/2020, v súlade s
ust. § 167v ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zároveň oznamujem súdu v zmysle § 105 ZKR, že zoznam pohľadávok, ku ktorému má prístup sudca
......................, po zrušení konkurzu ukladám v Registri úpadcov.
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K058815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majoroš Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haniska 46, 044 57 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/243/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/243/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: ivetabeslerova@gmail.com, alebo
telefonicky na mob. čísle: 0905 642 149.

K058816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majoroš Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haniska 46, 044 57 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/243/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/243/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
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K058817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tancoš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drahňov 162, 076 74 Drahňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/249/2020 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/249/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: vladobesler@gmail.com, alebo telefonicky
na mob. čísle: 0905 666 541.

K058818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tancoš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drahňov 162, 076 74 Drahňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/249/2020 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/249/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
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.

K058819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urrová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 1240 / 22, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/244/2020 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/244/2020
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32OdK/244/2020
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 Monika Urrová,
narodená 12.07.1985, bytom Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice , (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/244/2020, zo dňa 20.07.2020 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 Monika Urrová, date of birth 12.07.1985, residency at Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Košice I ,
No. 32OdK/244/2020 dated on 20th of July 2020, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 142/2020 dňa 24.07.2020.
Dňom 25.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Business Journal No. 142/2020 on 24th of
July 2020 (24.07.2020). Bankruptcy was declared on 25th of July 2020 (25.07.2020).
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 26.07.2020
The date 26th of July 2020 (26.07.2020) 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 cla7ims 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 24.07.2020 / 24th July 2020

K058820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urrová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 1240 / 22, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/244/2020 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/244/2020
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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: Monika Urrová, narodená 12.07.1985,
bytom Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice, týmto oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn.
32OdK/244/2020 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 24.07.2020

K058821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urrová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 1240 / 22, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/244/2020 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/244/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca úpadcu Monika Urrová, narodená 12.07.1985, bytom
Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp.zn.
32OdK/244/2020 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 24.07.2020
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. - správca

K058822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Parikrupa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Dargovských hrdinov _, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1986
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/4/2020 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/4/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlasovateľ JUDr. Ivan Hric, správca, so sídlom: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, S 1886,
správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka: Marián Parikrupa, narodený: 03.03.1986, bytom: KošiceDargovských hrdinov, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, podnikajúci pod obchodným menom: Marián
Parikrupa, s miestom podnikania: Kurská 887/15, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 44 407 777, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2019 vyhlásil v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií:
I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:
(v zmysle ust. § 167n ods. 1 ZKR sa nehnuteľnosti s menšou hodnotou speňažia ako hnuteľné veci/súbor
hnuteľných vecí):

P.č. Druh súpisovej Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
1. Pozemok
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: trvalý trávnatý porast; Výmera: 839 m2; Štát:
republika; Okres: Košice II; Obec: Košice - Myslava; Katastrálne územie: Košice - Myslava;; List
č. 1855; Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 1856/501; Spoluvlastnícky podiel: 1/4;
2. Pozemok
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: trvalý trávnatý porast; Výmera: 261 m2; Štát:
republika; Okres: Košice II; Obec: Košice - Myslava; Katastrálne územie: Košice - Myslava;; List
č. 1855; Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 1856/502; Spoluvlastnícky podiel: 1/4;
3. Pozemok
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: trvalý trávnatý porast; Výmera: 798 m2; Štát:
republika; Okres: Košice II; Obec: Košice - Myslava; Katastrálne územie: Košice - Myslava;; List
č. 1855; Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 2320; Spoluvlastnícky podiel: 1/4;

Súpisová
hodnota
Slovenská 1.604,59 €
vlastníctva
Slovenská 139,64 €
vlastníctva
Slovenská 426,93 €
vlastníctva

Správca úpadcu otvoril dňa 13.07.2020 o 10.00 hod. jednu obálku s ponukou:
Doručené obálky:
Ponuka č. 1 doručená dňa 13.07.2020:
Peter Kovér, nar. 09.10.1971, bytom: Ortvanová 9, 04014 Košice zaslal ponuku na kúpu nehnuteľností
zapísaných v súpisovej zložke majetku č. 1 až 3 za sumu vo výške 2202 €. Záujemca uhradil zálohu na
ponúknutú cenu v plnom rozsahu na osobitný účet správcu SK57 8330 0000 0026 0146 4571. Predložená
ponuka spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti.

Vyhodnotenie:
Najvyššia ponuka na kúpu nehnuteľností zapísaných v súpisovej zložke majetku č. 1 až č. 3 predávaných
v súlade s ust. § 167n ods. 1 ZKR je ponuka č. 1 (Peter Kovér, nar. 09.10.1971).
Správca oznamuje záujemcom, že uzatvorí kúpnu zmluvu na prevod majetku dlžníka, podľa vyhodnotenia s
predkladateľom najvyššej ponuky ku konkrétnej súpisovej zložke majetku v prípade, že žiadna oprávnená osoba
podľa § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení nevyužije svoje právo na
vykúpenie majetku z konkurznej podstaty.
V Spišskej Novej Vsi dňa 13.07.2020
JUDr. Ivan Hric/správca
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K058823
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 o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/219/2019 na majetok dlžníka
Ivan Kováč, narodený 28.04.1980, bytom Hlavná 270/74, 078 01 Veľké Ozorovce, zastúpeného Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, doc. JUDr. Peter Grendel, PhD., so
sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice, značka správcu S1613, ako správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle
ust. §167u ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty.

V zmysle ust. §167i ods. 1 ZKR má veriteľ právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi
v Obchodnom vestníku zámer , že ide zostaviť rozvrh.

Doc. JUDr. Peter Grendel, PhD. správca.

K058824
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 o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/219/2019 na majetok dlžníka
Ivan Kováč, narodený 28.04.1980, bytom Hlavná 270/74, 078 01 Veľké Ozorovce, zastúpeného Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, doc. JUDr. Peter Grendel, PhD., so
sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice, značka správcu S1613, ako správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle
ust. §167u ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku z speňaženia
oddelenej podstaty.
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V zmysle ust. §167i ods. 1 ZKR má veriteľ právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi
v Obchodnom vestníku zámer , že ide zostaviť rozvrh.

Doc. JUDr. Peter Grendel, PhD. správca.

K058825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Antoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý Jarok 47, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/156/2020 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/156/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 14.02.2020, sp.zn. 31OdK/156/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Jozef Antoš, narodený: 23.03.1971, bytom: Starý Jarok 47, 053 04 Spišské Podhradie. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 80/2020 zo dňa 27.04.2020.
Správca v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“): zverejnil dňa 26.06.2020 v Obchodnom vestníku č. 122/2020 súpis všeobecnej
podstaty majetku úpadcu podliehajúcemu konkurzu.
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Antoš, narodený: 23.03.1971, bytom: Starý Jarok 47, 053 04
Spišské Podhradie vyhlasuje v súlade s ust. § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien:
1. kolo ponukového konania na predaj súboru nehnuteľností (v zmysle ust. § 167n ods. 1 ZKR sa
nehnuteľnosti s menšou hodnotou speňažia ako hnuteľné veci) Každá nehnuteľnosť jednotlivo má menšiu
hodnotu ako 5.000 €:

P.č. Druh súpisovej Opis súpisovej zložky majetku
Súpisová
zložky majetku
hodnota
1. Pozemok
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera: 286 m2; Štát: 612,40 €
Slovenská republika; Okres: Levoča; Obec: Spišské Podhradie; Katastrálne územie: Spišské Podhradie;;
List vlastníctva č. 2292; Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 689; Spoluvlastnícky podiel: 3/16;
2. Pozemok
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera: 301 m2; Štát: 429,68 €
Slovenská republika; Okres: Levoča; Obec: Spišské Podhradie; Katastrálne územie: Spišské Podhradie;;
List vlastníctva č. 2297; Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 765/2; Spoluvlastnícky podiel: 1/8;
3. Pozemok
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera: 177 m2; Štát: 505,34 €
Slovenská republika; Okres: Levoča; Obec: Spišské Podhradie; Katastrálne územie: Spišské Podhradie;;
List vlastníctva č. 2293; Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 691; Spoluvlastnícky podiel: 1/4;
4. Pozemok
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 2102 m2; Štát: Slovenská republika; 1.954,86 €
Okres: Levoča; Obec: Spišské Podhradie; Katastrálne územie: Spišské Podhradie;; List vlastníctva č. 2293;
Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 1043; Spoluvlastnícky podiel: 1/4;
5. Pozemok
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 304 m2; Štát: Slovenská republika; 338,86 €
Okres: Levoča; Obec: Spišské Podhradie; Katastrálne územie: Spišské Podhradie;; List vlastníctva č. 2293;
Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 2823; Spoluvlastnícky podiel: 1/4;
6. Pozemok
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 252 m2; Štát: Slovenská republika; 280,98 €
Okres: Levoča; Obec: Spišské Podhradie; Katastrálne územie: Spišské Podhradie;; List vlastníctva č. 2293;
Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 2824; Spoluvlastnícky podiel: 1/4;
7. Pozemok
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 3771 m2; Štát: Slovenská republika; 1.404,70 €
Okres: Levoča; Obec: Spišské Podhradie; Katastrálne územie: Spišské Podhradie;; List vlastníctva č. 2293;
Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 3050; Spoluvlastnícky podiel: 1/4;
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 4885 m2; Štát: Slovenská republika; 1.670,66 €
Okres: Levoča; Obec: Spišské Podhradie; Katastrálne územie: Spišské Podhradie;; List vlastníctva č. 2293;
Parcela registra “E“; Parcelné číslo: 3679/4; Spoluvlastnícky podiel: 1/4;

Poznámka:
Všeobecná hodnota nehnuteľností špecifikovaných v bode 1. až 8. tabuľky bola stanovená znaleckým posudkom
č. 25/2020 zo dňa 09.06.2020, vypracovaným Ing. Alžbetou Pitorákovou, Gerlachovská 1650/17, 054 01 Levoča,
znalcom.
Podmienky ponukového konania :
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí podpísanú, písomnú ponuku správcovi na adresu:
JUDr. Ivan Hric, správca, Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, v zalepenej obálke s označením
„Konkurz 31OdK/156/2020 S1886 – ponúka - neotvárať“ a to v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia
tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Náležitosti ponuky:
a. ponúkaná kúpna cena za jednotlivé nehnuteľnosti v bode 1. až 8. musí zodpovedať minimálne súpisovej
hodnote nehnuteľností stanovenej ZP. Záujemca je oprávnený predložiť ponuku na kúpu akejkoľvek
nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 1. až 8. tabuľky. Záujemca je oprávnený predložiť ponuku na kúpu
ľubovoľného počtu nehnuteľností (pozn. nehnuteľnosti = spoluvlastnícky podiel dlžníka)
b. kópia dokladu totožnosti záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť preukazuje výpisom z
obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa živnostenským listom
alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ uvedie meno,
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko.
Pri úhrade ceny na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu - FO
alebo obchodné meno záujemcu - PO.
Úhradu ponúknutej ceny uhradiť na číslo bankového účtu: SK42 8330 0000 0021 0146 4567.
Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
Obhliadka: Vzhľadom na charakter predmetu speňažovania sa ohliadka predmetu ponukového konania
nevykonáva.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde
bola záloha za konkrétnu nehnuteľnosť v bode 1. až 8. tabuľky 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 nehnuteľnosti podliehajúcich konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o takúto vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný záznam.

V Spišskej Novej Vsi dňa 25.07.2020
JUDr. Ivan Hric/správca
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K058826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ondrej Benedik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 343, 049 11 Plešivec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/6/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/6/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Ing. Ondrej Benedik, narodený 25.08.1972, bytom : Letná 343, 049 11 Plešivec týmto 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 (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku č.2, ktorý bol
dňa 08.07.2020 zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 130/2020, K053177 ( ďalej len
„predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „ sp.zn.:
31OdK/6/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/6/2018 “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, elektronický podpis, pri fyzickej
osobe podnikateľovi uviesť obchodné meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší
ako 30 dní a elektronický podpis; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného
registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní, elektronický podpis,
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- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania,
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania a úhradu všetkých poplatkov je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady úspešný záujemca, s ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu
otvárania doručených ponúk.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť a doručiť Správcovi podstaty príslušnú zmluvu v
lehote určenej Správcom podstaty, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Správca podstaty v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto
záujemcovi na ním označený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej
zmluvy. Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového
konania, súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej
zálohy.
13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
15. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi
osobných údajov v konkurznom konaní sp.zn.:31OdK/6/2018 súhlas so spracovaním osobných údajov na
účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto
ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej
ponuke. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.

K058827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ondrej Benedik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 343, 049 11 Plešivec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/6/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/6/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Ing. Ondrej Benedik, narodený 25.08.1972, bytom : Letná 343, 049 11 Plešivec týmto v súlade s
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ust. § 167p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) v spojení s druhou vetou ust. § 167n ods. 1 ZKR vyhlasuje prvé
kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty
ako súpisová zložka majetku č. 4 a súpisová zložka č. 5, ktorý bol dňa 08.07.2020 zverejnený v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky č. 130/2020, K053177 ( ďalej len „predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „ sp.zn.:
31OdK/6/2018 – GARÁŽ S POZEMKOM- ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/6/2018-GARÁŽ S POZ “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, elektronický podpis, pri fyzickej
osobe podnikateľovi uviesť obchodné meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší
ako 30 dní a elektronický podpis; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného
registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní, elektronický podpis,
- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania,
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania a úhradu všetkých poplatkov je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady úspešný záujemca, s ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu
otvárania doručených ponúk.
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11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť a doručiť Správcovi podstaty príslušnú zmluvu v
lehote určenej Správcom podstaty, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Správca podstaty v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto
záujemcovi na ním označený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej
zmluvy. Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového
konania, súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej
zálohy.
13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
15. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi
osobných údajov v konkurznom konaní sp.zn.:31OdK/6/2018 súhlas so spracovaním osobných údajov na
účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto
ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej
ponuke. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.

K058828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ondrej Benedik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 343, 049 11 Plešivec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/6/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/6/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU č. : 6
Popis nehnuteľnej veci : Osobné motorové vozidlo LADA NIVA,
Stav opotrebovateľnosti : opotrebované,
Súpisová hodnota majetku : 100,-- EUR,
Spoluvlastnícky podiel : 1/1,
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu,
Deň zapísania majetku : 24.07.2020

K058829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ondrej Benedik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 343, 049 11 Plešivec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/6/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/6/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Ing. Ondrej Benedik, narodený 25.08.1972, bytom : Letná 343, 049 11 Plešivec týmto 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 (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 6 ( ďalej len
„predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „ sp.zn.:
31OdK/6/2018-LADA-ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/6/2018-LADA-PONUKA “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, elektronický podpis, pri fyzickej
osobe podnikateľovi uviesť obchodné meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší
ako 30 dní a elektronický podpis; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného
registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní, elektronický podpis,
- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania,
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
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8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania a úhradu všetkých poplatkov je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady úspešný záujemca, s ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu
otvárania doručených ponúk.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť a doručiť Správcovi podstaty príslušnú zmluvu v
lehote určenej Správcom podstaty, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Správca podstaty v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto
záujemcovi na ním označený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej
zmluvy. Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového
konania, súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej
zálohy.
13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
15. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi
osobných údajov v konkurznom konaní sp.zn.:31OdK/6/2018 súhlas so spracovaním osobných údajov na
účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto
ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej
ponuke. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.

K058830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 2344/86, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/281/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/281/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 12.07.2018, sp.zn.: 32OdK/281/2018 ( ďalej
len „ Uznesenie “) prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Jozef Baka, nar.:
13.11.1972, bytom: Slov. Nár. Povstania 2344/86, 075 01 Trebišov (ďalej len „ Dlžník “) a štvrtým výrokom
rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01
Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené dňa 19.07.2018 na
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 138/2018, K051643.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty

Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K058831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fantazírová Maria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hažín 147, 072 34 Hažín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/73/2020 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/73/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Mária Fantazírová, narodená: 21.01.1955, bytom: Hažín 147, 072 34
Hažín, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/73/2020, podľa ustanovenia §
167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176 v celkovej sume
8.000,71 Eur,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

K058832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úbrež 229, 072 42 Úbrež
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/242/2020 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/242/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Ivana Balogová, narodená: 17.04.1987, bytom: Úbrež 229, 072 42
Úbrež, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/242/2020, oznamuje veriteľom,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
palcik.insolvencyservice@gmail.com.

K058833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úbrež 229, 072 42 Úbrež
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/242/2020 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Ivana Balogová, narodená: 17.04.1987, bytom: Úbrež 229, 072 42
Úbrež, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/242/2020, 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
Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK87 0900 0000 0051 5620 8134. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku
iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky
konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.

K058834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 2344/86, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/281/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/281/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podstaty týmto zverejňuje oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovecej lehoty,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok :
Označenie veriteľa : Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava, IČO : 31749542.
Celková prihlásená suma prihlášky č. 1. : 12152,83 EUR.

K058835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berta Tipánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Helmecziho 559/10, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1987
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/158/2020 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/158/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 23.04.2020, sp.zn.: 30OdK/158/2020 ( ďalej
len „ Uznesenie “) prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Berta Tipánová, narodená :
16.02.1987, bytom : M. Helmecziho 559/10, 077 01 Kráľovský Chlmec (ďalej len „ Dlžník “) a štvrtým výrokom
rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01
Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené dňa 29.04.2020 na
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 82/2020, K034850.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K058836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Česla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 723/7, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/195/2020 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/195/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 15.05.2020, sp.zn.: 30OdK/195/2020 (ďalej
len „ Uznesenie “) prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miroslav Česla, narodený :
08.10.1977, bytom : Clementisova 723/7, 040 22 Košice, t.č. Brusnicova 1, 040 22 Košice a štvrtým výrokom
rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01
Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené dňa 21.05.2020 na
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 96/2020, K039784.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K058837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 359, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1994
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/247/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/247/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Eduard Horváth, nar. 05.05.1994, Rudňany 359, 053 23 Rudňany, týmto
v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení
neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Dunajská 3, 040 01 Košice, poschodie č. 3,
a to v pracovných dňoch v čase od 8.30 - 12.00. hod. a od 13.00 – 15.30. hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K058838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 359, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1994
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/247/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/247/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

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

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka
Eduard Horváth, nar. 05.05.1994, Rudňany 359, 053 23 Rudňany, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp. zn. 31OdK/247/2020 zo dňa 20.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
a SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1868, Slovenská republika, bol ustanovený do funkcie správcu podstaty. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 142/2020 zo dňa 24.07.2020

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Košice I., proc. no. 31OdK/247/2020 from July 20, 2020, bankruptcy proceedings were declared on
the Debtors assets: Eduard Horváth, date of birth 05.05.1994, domicile Rudňany 359, 053 23 Rudňany,
Slovak republic, (hereinafter only „the Bankrupts“) and SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie
k.s., offices Dunajská 3, 040 01 Košice, mark number: S1868, Slovak Republic, was appointed to the
function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published in the Commercial
Gazelte of the Slovak Republic, OV no. 142/2020 from July 24, 2020.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 25.07.2020.
Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on July 25, 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BRA“) applies:
1. 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).
1. The bankruptcy begins by the very announcement of the bankruptcy. Bankruptcy proceedings are
deemed declared by the publication of a decision on bankruptcy in the Commercial Bulletin (Section 167a
(3) of the BRA). If a further proposal is filed during the bankruptcy proceedings or the proceedings on the
proposal for determination of the repayment schedule a further proposal is filed and the court stops a
further proposal (Section 171b of the BRA). If the court finds out that the debtor has no centre of interest
in the territory of the Slovak Republic, the proceedings shall be suspended (Section 171c (2) of the BRA).
2. 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).
2. Unless the BRA stipulates otherwise (§ 166b a 166c), only the following receivables may be settled in a
bankruptcy or repayment schedule: (A) a claim arising prior to the calendar month in which the
bankruptcy or the protection against creditors (hereinafter referred to as the determining date) has been
declared; (B) the future claim of the guarantor co-debtor or any other person to whom the receivable
against the debtor will be incurred, if he/she will fulfil the obligation, which arose prior to the decisive day;
(C) a claim arising out of termination or withdrawal (Section 167d) in case of a contract concluded before
the bankruptcy is declared. These receivables are filed in a bankruptcy proceeding via an application.
(Paragraph 166a (1) and (2) of the BRA).
3. 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).
3. The following are considered irrecoverable to the debtor in the event of deferral: (A) accessories of
claims, which exceed 5% of the principal of the claim for each calendar year of existence of the claim for
which entitlement arose before the decisive day; for a period shorter than a calendar year remains an
enforceable aliquot part of the accessory; (B) accessories of claims, for which entitlement arose on the
decisive day and after the decisive day; (C) the claim on the note, in case it was signed by the debtor
before the decisive day; (D) contractual fines and other private or public financial penalties, where the
obligation, which establishes the right to impose or impose such a fine or penalty, has been violated prior
to the decisive day; (E) monetary claims which belong to or belonged to a person related to the debtor
and which arose before the decisive day; (F) the costs incurred by the parties in connection with their
participation in the bankruptcy or the procedure for determining the repayment schedule. Ineligibility does
not apply to unaffected debt-relief receivables (§ 166c BRA). (Paragraph 166b (1) and (2) of the BRA).
4. 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
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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).
4. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who has
not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not been
filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the trustee in
that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (B)
the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable to the extent
that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b par. 1 (A) and
(B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by deliberate
action, including the accessories of such claim; (E) the child ́s claim for maintenance, including the
accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the
Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy
proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the
subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor ́s dishonest
intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2)
and (3) of the BRA).
5. 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).
5. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the
administrator 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 be used proportionately. A secured creditor
of a home loan 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 order, in which the creditor of the home loan shall be notified in
writing. (Section 167l (1) of the BRA).
6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
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 sídlo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, lebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a
bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková
suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on the prescribed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
contain the essential particulars, otherwise the application will be disregarded. The basic requirements of
the application are: (A) the name, surname and place of residence of the creditor in the case of a physical
entity or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the creditor in the case of the physical entity
businessman or the name, identification number or other identifying information and the address of the
creditor if it is a legal person, (B) name, surname and residence of the bankrupt, in the case of a physical
entity, or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is a physical entity businessman
or the name, identification number or other identification and bankruptcy where the legal person is a legal
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entity, (C) the legal reason for the claim, (D) the order of satisfaction of the claim from the general nature,
(E) signature. (Section 29 (1) of the 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 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. (Section 29 (2) of the BRA).
8. 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)
8. The total amount of the claim shall be divided in the application form onto the allotment and
accessories, while the accessories will be split into the application form according to the legal reason for
the occurrence. (Section 29 (4) of the BRA).
9. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. The claim shall be 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 the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency, whose reference exchange rate neither the European Central bank nor
the National bank of Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care. (Section 29 (5) of the BRA).
10. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
10. Documents are attached to the application demonstrating the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting unit, shall state in the application whether or not the receivable is accounted for in the
accounting, to what extent or why it does not charge the receivable in the accounting. (Section 29 (6) of
the BRA).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
11. A creditor, who does not have a domicile or registered office or an organizational unit of the company
in the Slovak Republic, is obliged to appoint a representative for service with a residence or registered
office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the
documents will be delivered only by publishing in the Business Journal. (Section 29 (8) of the BRA).
12. 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).
12. Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory, with reference to the reservation of
title, may file his/her rights in bankruptcy with the application in the same way as he/she would have
applied the security right. Such creditor, by application, entrusts the administrator with an inventory and
monetization of a subject to ownership. For the position of such creditor appropriate provisions shall
apply, adjusting the position of the secured creditor. The same applies to the exercise of rights of a
creditor who leased the borrower for a fixed period a fixed lease, to transfer the leased property to the
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debtor ́s ownership. (Section 29 (9) and (10) of the BRA).
13. 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).
13. Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the administrator shall submit
to the Court a list of submissions in which he/she considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered an application. The
order shall be delivered by the court to the trustee, who shall inform the person concerned. (Article 30 (1)
of the BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The filing of the claim, filed in the bankruptcy proceeding, cannot be corrected or supplemented.
(Section 30 (2) of the BRA).
15. 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).
15. The creditor may also sign up, who has a claim against another person as a debtor if he/she is
secured by a security right related to the debtor ́s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
only by the proceeds obtained by the monetization of assets securing his/her claim, where the voting
rights of the creditor ́s meeting can only be exercised to the extent that his/her claim is likely to be
satisfied by the assets to which he/she is secured. (Section 167l (2) of the BRA).
16. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1868, Slovenská republika,, alebo elektronicky do
elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a
jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania, 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).
16. The application is filed in a single equation with the administrator (bankruptcy-trustee) - SISÁK &
PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., offices Dunajská 3, 040 01 Košice, mark number: S1868,
Slovak Republic, or electronically in the electronic mailbox of the administrator through the designed
electronic form; the electronic submission and its attachments must be signed by the guaranteed
electronic signature of the person entitied to submit the electronic filing, while delivered to the
administrator within the basic registration period of 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the administrator at a later date, the creditor shall be considered; the creditor,
however, cannot exercise his/her voting rights. 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 such as the exercise of the right
to a court. (Section 167l (3) of the BRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
17. This notice refers to the foreign creditors who have their habitual residence, domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic, according to the Article 54 of the Regulation
(EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th of May 2015 on insolvency
proceedings.
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca podstaty
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., bankruptcy-trustee

K058839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 359, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1994
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/247/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/247/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Eduard Horváth, nar. 05.05.1994, Rudňany 359, 053 23
Rudňany, oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I., sp. zn. 31OdK/247/2020 v
zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri
popretí pohľadávky veriteľom je vedený Účet je vedený v Tatra banke, a.s. IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304
6193.

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, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
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