Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

K060391
Spisová značka: 27K/10/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Richard Buray, nar.
04.04.1982, bytom Hálová ul. 1019/17, 851 01 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Mária Veterníková, so sídlom
kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1192 takto

rozhodol

I.
Súd konkurz na majetok úpadcu: Richard Buray, nar. 04.04.1982, bytom Hálová ul. 1019/17, 851 01
Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Mária Veterníková, so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S 1192 zrušuje pre nedostatok majetku.
II.
Súd správcovi : JUDr. Mária Veterníková, so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn.
správcu: S 1192 odmenu a náhradu výdavkov nepriznáva.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne ( a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa
§ 125 CSP) na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Bratislava I dňa 28.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K060392
Spisová značka: 4K/15/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Krajčirovič, nar.
31.08.1976, 900 01 Sološnica 94 správcom ktorého je: JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu správcovi

rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti príslušného orgánu ukladá správcovi: Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava (ďalej aj „Správca“) záväzný pokyn na speňažovanie majetku úpadcu: Marián
Krajčirovič, nar. 31.08.1976, 900 01 Sološnica 94 speňažiť hnuteľný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. 138/2018 zo dňa 20.07.2017, ktorého hodnota bola neskôr aktualizovaná v
Obchodnom vestníku SR č. 134/2020 zo dňa 14.07.2020, a to konkrétne hnuteľný majetok - motorové vozidlá:
Motorové vozidlo - Škoda Octavia 1U, EČ: MA 178DE, rok výr.: 1.1.2003, farba: strieborná metalíza svetlá, druh: AA
sedan, VIN: TMBCX41U242869906, dátum zápisu : 12.07.2017, súpisová hodnota 1.200,- Eur 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
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Motorové vozidlo - Škoda Felicia, EČ: MA 930BV, rok výr.: 19.05.1998, farba: červená metalíza tmavá, druh: AA
sedan, VIN: TMBEGF613W0823568, dátum zápisu 12.07.2017 súpisová hodnota 200,- Eur, (ďalej spoločne aj
„Motorové vozidlá“)
v zmysle ust. 92 ods. 1 písm. d) ZKR v ponukovom konaní s nasledovnými podmienkami speňažovania :
- Motorové vozidlá budú ponúkané na predaj samostatne.
- Výzva na predkladanie ponúk na odkúpenie Motorových vozidiel úpadcu bude zverejnená v Obchodnom vestníku
SR s tým, že písomné ponuky v uzatvorených obálkach s označením ,,Ponukové konanie - Krajčirovič“ budú môcť
záujemcovia podľa tejto výzvy predkladať priamo správcovi osobne alebo poštou v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia
výzvy v Obchodnom vestníku SR, do 15:00 hodiny na adresu správcovskej kancelárie Legionárska 1/C, 831 04
Bratislava.
- Vyhodnotenie predložených ponúk správca zrealizuje v lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na ich predkladanie
Správcovi a následne vyberie záujemcu, ktorý predložil najvyššiu ponuku na odkúpenie motorového vozidla Škoda
Octavia a záujemcu, ktorý predložil najvyššiu ponuku na odkúpenie motorového vozidla Škoda Felicia s prihliadnutím
na výšku ponúkanej kúpnej ceny.
- Mená víťazných záujemcov oznámi Správca bezodkladne po vyhodnotení predložených ponúk súdu.
- V 1.kole verejného ponukového konania búdu Motorové vozidlá ponúkané na predaj za najvyššie ponúknuté sumy,
avšak správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že žiadna z nich nedosiahne 100% zo
súpisovej hodnoty jednotlivých Motorových vozidiel.
- V 2.kole v môžu byť Motorové vozidlá speňažené za najvyššiu ponúkanú odplatu, avšak správca si v druhom kole
verejného ponukového konania vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade, že žiadna z nich
nedosiahne 60% zo súpisovej hodnoty jednotlivých Motorových vozidiel.
- V 3.kole verejného ponukového konania môžu byť Motorové vozidlá speňažené za najvyššiu ponúkanú odplatu,
avšak správca si v treťom kole verejného ponukového konania vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
ponuky v prípade, že žiadna z nich nedosiahne 40% zo súpisovej hodnoty jednotlivých Motorových vozidiel.
- Motorové vozidlá úpadcu budú predané záujemcom, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky týkajúce sa predloženia
ponuky a výšky ponúkanej odplaty a súčasne so svojimi ponukami predložia správcovi písomné podklady
osvedčujúce ich identifikáciu (t.j. v prípade právnických osôb výpis z obchodného registra podľa osobitného predpisu,
ktorý nebude starší ako 3 mesiace a v prípade fyzických osôb kópiu občianskeho preukazu, či cestovného dokladu).
- Záujemcovia o kúpu Motorových vozidiel úpadcu sú povinní sa preukázať finančným krytím navrhovanej kúpnej
ceny a najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk musia zložiť v prospech účtu úpadcu vedeného v
peňažnom ústave Tatrabanka, a.s., IBAN: SK3111000000002613354740 zálohu vo výške minimálne 30% z
navrhovanej kúpnej ceny. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie zálohy v prospech účtu úpadcu a e-mailový a/alebo telefonický kontakt na záujemcu.
- Víťazný záujemca je povinný uhradiť zostatok ním navrhnutej kúpnej ceny na účet úpadcu a to v lehote do 5 dní odo
dňa doručenia písomného vyhodnotenia ponukového konania.
- V prípade, že víťazní záujemcovia nedoplatia v stanovenej lehote 5-tich dní, zostatok nimi navrhnutej kúpnej ceny
úpadcovi na účet, vzniká správcovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 20% zo sumy navrhovanej kúpnej
ceny.
- Záloha na kúpnu cenu bude záujemcom v prípade ich neúspechu v ponukovom konaní vrátená späť do 10 dní odo
dňa vyhodnotenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 28.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K060393
Spisová značka: 27K/11/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1/FERMIX, spol. s.r.o. v likvidácii,
Staničná 733/6, 927 01 Šaľa, IČO: 34 101 438, v mene ktorého koná likvidátor: DENTERRA s. r. o., Bajkalská 29/C,
821 01 Bratislava, IČO: 36 669 997, 2/ Nitriensis družstvo, so sídlom Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 51
400 383 o návrhu veriteľa na pristúpenie do konkurzného konania na majetok dlžníka: Pivovary Lobkowicz SK, s. r.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

2

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 50 732 650, zast.: Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s. r.
o., so sídlom Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35 886 625,

rozhodol

Súd pripúšťa pristúpenie veriteľa: HKKR s. r. o., so sídlom Pod Párovcami 7271/161, Piešťany, IČO: 46
642 927, do konkurzného konania na majetok dlžníka: Pivovary Lobkowicz SK, s. r. o., Štúrova 11, 811 02
Bratislava, IČO: 50 732 650.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 30.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K060394
Spisová značka: 27K/19/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VIVANT, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03
Bratislava, IČO: 31 394 817, DIČ: 2020341851, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VIVANT, a.s.
so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 31 394 817, DIČ: 2020341851,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VIVANT, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 31 394
817.
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.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K060395
Spisová značka: 27K/7/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1. GAOL Energy Slovakia, s.r.o., so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Družstevná 34/65, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 45 928 312, v zast.: Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta
30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47 234 776; 2. Final GB, s.r.o., so sídlom Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, IČO: 46 038
833, v zast.: Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Retail Projects, s.r.o., so sídlom Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO: 47 185 724,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Retail Projects, s.r.o., so sídlom Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO: 47 185 724,
predbežného správcu: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1633.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K060396
Spisová značka: 27K/9/2020

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STAVEBNINY MAXI, s. r. o. v likvidácii, Ďumbierska
3F, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 372 039, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Matúš
Kanis, so sídlom Brnianska 27, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: STAVEBNINY MAXI, s. r. o. v likvidácii, Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové
Mesto, IČO: 45 372 039,
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: STAVEBNINY MAXI, s. r. o. v likvidácii, Ďumbierska 3F, 831 01
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 372 039, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Matúš Kanis, so sídlom
Brnianska 27, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.
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,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa

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

4

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

K060397
Spisová značka: 26K/7/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ALKON KOŠICE a.s., so sídlom: Slovenská 16, 040 01
Košice, IČO: 36 576 433 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: ALKON KOŠICE a.s., so sídlom: Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO:
36 576 433.
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,
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 (§ 14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060398
Spisová značka: 26K/16/2018
Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Mokshawear, s.r.o., v konkurze, so sídlom
Ružínska 10, 040 11 Košice, IČO: 44 818 025 uznesením zo dňa 27.03.2020, sp. zn. 26K/16/2018-278 potvrdil
prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 158 až 193 v celkovej výške 15.713,66 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2020.
Okresný súd Košice I, dňa 30.07.2020.

Okresný súd Košice I dňa 30.7.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
K060399
Spisová značka: 30K/2/2020

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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PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/2/2020
vo veci
navrhovateľa : PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764
proti dlžníkovi : Ekologické služby a. s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36210871
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21.09.2020 o 10:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 31.07.2020
JUDr. Pavel Varga
sudca
Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/2/2020
vo veci
navrhovateľa:

PEhAES, a.s.

a ním označených
veriteľov
veriteľ č. 1. PEhAES, a.s.
veriteľ č. 2. AUTOLANC s.r.o.
veriteľ č. 3. Ing. Vincent Perún Košický inžiniering Perún /KIP/
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21.09.2020 o 10:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

posch.: 1

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ekologické
služby a. s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36210871
a to
1/ PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764,
2 / AUTOLANC s.r.o., Mierová 5157/83, 066 01 Humenné, IČO: 36 484 717
3/ Ing. Vincent Perún Košický inžiniering Perún /KIP/, Olšovany 117, 044 19 Olšovany, IČO: 10698612
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci
alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 31.07.2020

JUDr. Pavel Varga
sudca
Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060400
Spisová značka: 32K/10/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RASVEL, s.r.o. Košice, so sídlom: Na Kope
IV 923/32, 040 16 Košice - mestská časť Myslava, IČO: 36 191 566, zastúpený advokátom JUDr. Petrom
Majerníkom, so sídlom: Werferova 1, 040 11 Košice o návrhu správcu úpadcu: JUDr. Lenka Hričindová, so sídlom
kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1827 na uloženie záväzných pokynov v rámci pôsobnosti
príslušného orgánu takto
rozhodol
I.
Udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 33/2020 zo dňa 18.02.2020, a to hnuteľnej veci - opornica v súpisovej
hodnote 1.800,- €; hnuteľnej veci - opornica v súpisovej hodnote 1.800,- € hnuteľnej veci - opornica v súpisovej
hodnote 1.800,- € hnuteľnej veci - opornica v súpisovej hodnote 1.800,- € hnuteľnej veci - opornica v súpisovej
hodnote 1.800,- € hnuteľnej veci - opornica v súpisovej hodnote 1.800,- €; hnuteľnej veci - jazyk v súpisovej hodnote
2.300,- €; hnuteľnej veci - jazyk v súpisovej hodnote 2.300,- €; hnuteľnej veci - jazyk v súpisovej hodnote 2.300,- €;
hnuteľnej veci - jazyk v súpisovej hodnote 2.300,- €; hnuteľnej veci - spojka izolovaná v počte 130 kusov v celkovej
súpisovej hodnote 5.590,- € za nasledovných podmienok:
a)
Správca predmetný majetok speňaží v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), a to prostredníctvom ponukového
konania.
b) V prvom kole ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, v
druhom kole ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 80% súpisovej hodnoty majetku, v
treťom kole ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 60% súpisovej hodnoty majetku a v
ďalšom kole ponukového konania bude za najvyššiu ponúknutú cenu; za týchto podmienok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1.
Správca zverejní ponukové konania v Obchodnom vestníku.
2.
Správca zverejnenie ponukového kola oznámi aj súdu.
3.
Správca tiež uverejní inzerát o ponukovom konaní na webovej stránke, ktorá je bezplatná, pričom ten
bude obsahovať odkaz na zverejnenie príslušného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
4.
Príslušné kolo ponukového konania musí byť zverejnené minimálne 15 dní pred termínom otvárania
obálok a vyhodnotené správcom do 3 pracovných dní po konaní ponukového konania.
5.
Záujemcovia o kúpu majetku si môžu písomne alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailu, do lehoty
na podávanie ponúk vyžiadať dostupné podklady a informácie k ponúkanému majetku, a to na adrese: JUDr. Lenka
Hričindová, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika, lenka@hricindova.sk; v žiadosti
o zaslanie podkladov záujemca uvedie: obchodné meno spoločnosti, resp. meno a priezvisko a e-mailovú adresu, na
ktorú budú uchádzačom požadované údaje zaslané.
6.
Záujemca v zalepenej obálke s označením ,,Ponukové konanie 1 RASVEL, s.r.o. Košice - 1., 2., 3.,
alebo 4. kolo - neotvárať“ doručí správcovi svoju písomnú ponuku do kancelárie správcu v lehote uvedenej v
Obchodnom vestníku, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
hod. alebo poštou. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená fyzicky
správcovi v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované
doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo
doručené v rozpore s týmito podmienkami ponukového konania sa neprihliada.
7.
Správca hnuteľný majetok označený v I. výroku tohto uznesenia môže speňažovať v ponukovom
konaní ako súbor hnuteľných vecí alebo každú súpisová zložku samostatne; spôsob uvedie správca v zverejní
príslušného kola ponukového konania v Obchodnom vestníku.
8.
Záujemcom o odkúpenie majetku môže byť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
9.
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží nasledovné doklady: a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby;
b) presná adresa sídla spoločnosti, prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby; c) IČO, (DIČ), IČ DPH,
pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia; d) údaje o bankovom spojení - číslo účtu v tvare IBAN; e)
telefonické alebo e-mailové spojenie; f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie
staršia ako 90 dní.
10.
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
11. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí obsahovať
náležitosti uvedené v bode 9 výroku I písm. b) tohto uznesenia pod písm. a), b), c) a f) a záujemcom ponúkanú cenu
v mene EUR za majetok, o ktorý má uchádzač o kúpu záujem odkúpiť bez DPH (k cene za predmet speňažovania sa
v prípade uzavretia kúpnej zmluvy pripočíta DPH v aktuálnej výške). Ak záujemca neoznačí, či navrhovanú kúpnu
cenu vyčíslil s DPH alebo bez DPH, tak sa považuje ním navrhovaná kúpna cena za kúpnu cenu bez DPH.
12.
Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, a
to v sídle správcu. Správca po otvorení obálok s ponukami ponukového konania na predaj majetku úpadcu
bezodkladne spíše zápisnicu a vyhodnotí splnenie podmienok ponukového konania zo strany záujemcu/záujemcov,
túto zápisnicu zároveň bezodkladne doručí Okresnému súdu Košice I.
13.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v tom-ktorom ponukovom konaní (1., 2.,
3., alebo 4. kole v zmysle vyššie uvedeného percentuálneho rozdelenia) ponúkne v písomnej podobe najvyššiu cenu
za majetok úpadcu (s odkazom podľa toho, o ktoré kolo sa jedná), ktorý je predmetom tohto ponukového konania a
jeho ponuka bude schválená ako víťazná zo strany príslušného orgánu.
14.
Na určenie najvyššej cenovej ponuky ako víťaznej alebo jej odmietnutie ako finančne nevýhodnej
príslušný orgán oznámi správcovi, či víťaznú ponuku schvaľuje alebo odmieta. Správca bezodkladne, najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa oznámenia príslušného orgánu, či ponuku schvaľuje alebo neschvaľuje, oznámi uchádzačovi
s najvyššou ponukou na e-mailovú adresu, prípadne telefonicky, stanovisko príslušného orgánu.
15.
V lehote do 7 dní odo dňa doručenia prípadného oznámenia zo strany príslušného orgánu o schválení
víťaznej ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
II.
Udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 33/2020 zo dňa 18.02.2020, a to inej majetkovej hodnoty - Obchodného
podielu úpadcu v obchodnej v spoločnosti WESTROD FIANANCE Ltd., so sídlom Suite No 2, First Floor, Kenwood
House, 77a Shenley Road, Borehamwood, United Kingdom, WD6 1AG, RN 05914248 v súpisovej hodnote majetku
340.000,- € za nasledovných podmienok:
a)
Správca predmetný majetok speňaží v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, a to prostredníctvom ponukového
konania.
b) V prvom kole ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako celková súpisová hodnota
majetku, v druhom kole ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 80% súpisovej hodnoty
majetku, v treťom kole ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 60% súpisovej hodnoty
majetku a v ďalšom kole ponukového konania bude za najvyššiu ponúknutú cenu; za týchto podmienok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1.
Správca zverejní ponukové konania v Obchodnom vestníku.
2.
Správca zverejnenie ponukového kola oznámi aj súdu.
3.
Správca tiež uverejní inzerát o ponukovom konaní na webovej stránke, ktorá je bezplatná, pričom ten
bude obsahovať odkaz na zverejnenie príslušného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
4.
Príslušné kolo ponukového konania musí byť zverejnené minimálne 15 dní pred termínom otvárania
obálok a vyhodnotené správcom do 3 pracovných dní po konaní ponukového konania.
5.
Záujemcovia o kúpu majetku si môžu písomne alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailu, do lehoty
na podávanie ponúk vyžiadať dostupné podklady a informácie k ponúkanému majetku, a to na adrese: JUDr. Lenka
Hričindová, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika, lenka@hricindova.sk; v žiadosti
o zaslanie podkladov záujemca uvedie: obchodné meno spoločnosti, resp. meno a priezvisko a e-mailovú adresu, na
ktorú budú uchádzačom požadované údaje zaslané.
6.
Záujemca v zalepenej obálke s označením ,,Ponukové konanie 2 RASVEL, s.r.o. Košice - 1., 2., 3.,
alebo 4. kolo - neotvárať“ doručí správcovi svoju písomnú ponuku do kancelárie správcu v lehote uvedenej v
Obchodnom vestníku, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
hod. alebo poštou. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená fyzicky
správcovi v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované
doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo
doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného ponukového konania sa neprihliada.
7.
Záujemcom o odkúpenie majetku môže byť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
8.
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží nasledovné doklady: a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby;
b) presná adresa sídla spoločnosti, prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby; c) IČO, (DIČ), IČ DPH,
pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia; d) údaje o bankovom spojení - číslo účtu v tvare IBAN; e)
telefonické alebo e-mailové spojenie; f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie
staršia ako 90 dní.
9.
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
10. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí obsahovať
náležitosti uvedené v bode 8 výroku II písm. b) tohto uznesenia pod písm. a), b), c) a f) a záujemcom ponúkanú cenu
v mene EUR za majetok, o ktorý má uchádzač o kúpu záujem odkúpiť bez DPH (k cene za predmet speňažovania sa
v prípade uzavretia kúpnej zmluvy pripočíta DPH v aktuálnej výške). Ak záujemca neoznačí, či navrhovanú kúpnu
cenu vyčíslil s DPH alebo bez DPH, tak sa považuje ním navrhovaná kúpna cena za kúpnu cenu bez DPH.
11.
Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, a
to v sídle správcu. Správca po otvorení obálok s ponukami ponukového konania na predaj majetku úpadcu
bezodkladne spíše zápisnicu a vyhodnotí splnenie podmienok ponukového konania zo strany záujemcu/záujemcov,
túto zápisnicu zároveň bezodkladne doručí Okresnému súdu Košice I.
12.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v tom-ktorom ponukovom konaní (1., 2.,
3., alebo 4. kole v zmysle vyššie uvedeného percentuálneho rozdelenia) ponúkne v písomnej podobe najvyššiu cenu
za majetok úpadcu (s odkazom podľa toho, o ktoré kolo sa jedná), ktorý je predmetom tohto ponukového konania a
jeho ponuka bude schválená ako víťazná zo strany príslušného orgánu.
13.
Na určenie najvyššej cenovej ponuky ako víťaznej alebo jej odmietnutie ako finančne nevýhodnej
príslušný orgán oznámi správcovi, či víťaznú ponuku schvaľuje alebo odmieta. Správca bezodkladne, najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa oznámenia príslušného orgánu, či ponuku schvaľuje alebo neschvaľuje, oznámi uchádzačovi
s najvyššou ponukou na e-mailovú adresu, prípadne telefonicky, stanovisko príslušného orgánu.
14.
V lehote do 7 dní odo dňa doručenia prípadného oznámenia zo strany príslušného orgánu o schválení
víťaznej ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
III.
Udeľuje správcovi záväzný pokyn, podľa ktorého správca môže pristúpiť k vymáhaniu peňažných
pohľadávok úpadcu, ktoré sú zapísané vo všeobecnej podstate majetku úpadcu zverejnené v Obchodnom vestníku
SR č. 10/2020 zo dňa 16.01.2020, a to peňažnej pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi INTERPORT SERVIS s.r.o.,
IČO:36 202 011, Areál prekladisko Haniska, 040 66 Košice vo výške istiny 2.550,90 € + príslušenstvo; peňažnej
pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi JALES-STAV s.r.o., IČO:36 204 773, Na Kope IV 923/32, 040 16 Košice vo výške
istiny 9.212,90 € + príslušenstvo a peňažnej pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi METALCOM Čadca, s.r.o.,1133,
Svrčinovec 023 12, IČO: 31 730 159 vo výške istiny 360,- € + príslušenstvo; čím dôjde k speňažovaniu majetku
úpadcu. Správca speňaženie majetku a výťažok zo speňaženia oznámi príslušnému orgánu, a to bezodkladne po
jeho hoci aj len čiastočnom speňažení.
IV.
Udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 10/2020 zo dňa 16.01.2020, nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva č.
319 v katastrálnom území Jastrabie nad Topľou, okres: Vranov nad Topľou, obec: Jastrabie nad Topľou, a to stavby
postavenej na parcele číslo 190, popis stavby - teľatník, druh stavby - poľnohospodárska budova bez súpisného a
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orientačného čísla v súpisovej hodnote 1.460,53 €; stavby postavenej na parcele číslo 193, popis stavby - koniareň,
druh stavby - poľnohospodárska budova bez súpisného a orientačného čísla v súpisovej hodnote 1.460,53 €; stavby
postavenej na parcele číslo 195, popis stavby - ošipáreň, druh stavby - poľnohospodárska budova bez súpisného a
orientačného čísla v súpisovej hodnote 1.460,53 €; stavby postavenej na parcele číslo 196, popis stavby - matečník,
druh stavby - poľnohospodárska budova bez súpisného a orientačného čísla v súpisovej hodnote 1.460,53 € a stavby
postavenej na parcele číslo 197, popis stavby - sýpka, druh stavby - poľnohospodárska budova bez súpisného a
orientačného čísla v súpisovej hodnote 1.460,53 €; a to za nasledovných podmienok:
a)
Správca predmetný majetok speňaží v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR predajom majetku zorganizovaním
dražby alebo v zmysle § 92 ods. 1 písm. b) ZKR poverením predaja majetku dražobníkom. Postup pri speňažovaní
nehnuteľností dražbou musí byť v súlade s ust. zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“); v prípade organizovania dražby správcom je
potrebné postupovať podľa ust. § 92 ods. 6 ZKR.
b)
Správca je povinný určiť alebo dohodnúť s dražobníkom miesto, dátum a čas začatia dražby tak, aby
nebola obmedzená možnosť účasti záujemcov o dražbu na dražbe.
c)
Spôsob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby, teda nehnuteľností vydražiteľovi a
minimálne prihodenie je správca povinný určiť alebo dohodnúť s dražobníkom s ohľadom na povahu a hodnotu
predmetu dražby, pričom zároveň nesmie byť obmedzený záujem o účasť na dražbe.
d)
Správca alebo dražobník musia vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku draženého
majetku v primeranej lehote a termínoch pred konaním dražby.
e)
mesiacov.

Ohodnotenie predmetu dražby sa vykoná znaleckým posudkom, ktorý nesmie byť starší ako 6

f)
Správca je povinný zabezpečiť zverejnenie oznámenia o dražbe (§ 17 zákona o dobrovoľných
dražbách) v Notárskom centrálnom registri dražieb tak, aby k zverejneniu došlo najneskôr 30 dní pred
začatím/otvorením dražby.
g)
Správu o priebehu dražby ako aj zápisnicu o vykonaní dražby predloží správca príslušnému orgánu
bezodkladne po ukončení/skončení dražby.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 30.7.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K060401
Spisová značka: 32K/10/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RASVEL, s.r.o. Košice, so sídlom: Na Kope
IV 923/32, 040 16 Košice - mestská časť Myslava, IČO: 36 191 566, zastúpený advokátom JUDr. Petrom
Majerníkom, so sídlom: Werferova 1, 040 11 Košice; ktorého správcom je JUDr. Lenka Hričindová, so sídlom
kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1827, o návrhu na uznanie vyhláseného konkurzu za malý
takto
rozhodol
Návrh účastníka konkurzného konania Cezar Corp s.r.o., so sídlom: Vyšné Opátske 2613, 040 01 Košice-Vyšné
Opátske, IČO: 48 309 168 na uznanie vyhláseného konkurzu za malý zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 30.7.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
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K060402
Spisová značka: 26OdK/256/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Petra Lukáčová, narodená: 03.10.1985, bytom: Hlavná ulica
17/35, 076 14 Michaľany, podnikajúca pod obchodným menom: Petra Lukáčová, s miestom podnikania: Michaľany
17, 076 14 Michaľany, IČO: 43 059 791, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom:
Lipová 1, 066 01 Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Petra Lukáčová, narodená: 03.10.1985, bytom: Hlavná ulica
17/35, 076 14 Michaľany, podnikajúca pod obchodným menom: Petra Lukáčová, s miestom podnikania: Michaľany
17, 076 14 Michaľany, IČO: 43 059 791.
II.
Zbavuje dlžníka: Petra Lukáčová, narodená: 03.10.1985, bytom: Hlavná ulica 17/35, 076 14 Michaľany,
podnikajúca pod obchodným menom: Petra Lukáčová, s miestom podnikania: Michaľany 17, 076 14 Michaľany, IČO:
43 059 791 všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, IČO:
52 310 728, zn. správcu: S1942.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01
Košice, IČO: 52 310 728, zn. správcu: S1942; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1069/2020 na účet správcu
podstaty: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, IČO: 52 310 728, zn. správcu: S1942;
do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K060403
Spisová značka: 26OdK/257/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Valentín Piskor, narodený: 23.05.1967, bytom: Žbince 140, 072
16 Žbince, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Návrh o d m i e t a .
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-1070/2020 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K060404
Spisová značka: 26OdK/258/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ľubomír Imričko, narodený: 07.01.1977, bytom: Zimná 194/18,
076 43 Čierna nad Tisou, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Imričko, narodený: 07.01.1977, bytom: Zimná 194/18,
076 43 Čierna nad Tisou.
II.
Zbavuje dlžníka: Ľubomír Imričko, narodený: 07.01.1977, bytom: Zimná 194/18, 076 43 Čierna nad
Tisou všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17, 075
01 Trebišov, zn. správcu: S1474.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17,
075 01 Trebišov, zn. správcu: S1474; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1064/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1474; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

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

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060405
Spisová značka: 26OdK/259/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Milan Hrazdil, narodený: 23.11.1970, bytom: Slobody 227/34,
040 11 Košice-Západ, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Hrazdil, narodený: 23.11.1970, bytom: Slobody 227/34,
040 11 Košice-Západ.
II.
Zbavuje dlžníka: Milan Hrazdil, narodený: 23.11.1970, bytom: Slobody 227/34, 040 11 Košice-Západ
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1185.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
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X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01
Košice, zn. správcu: S1185; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1063/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
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 a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
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splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060406
Spisová značka: 26OdK/260/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Štefan Ranisavljevič, narodený: 14.11.1997, bytom: Hlinkova
613/30, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Ranisavljevič, s miestom podnikania: Hlinkova
613/30, 040 01 Košice-Sever, IČO: 50 821 725, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.01.2019,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Ranisavljevič, narodený: 14.11.1997, bytom: Hlinkova
613/30, 040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Štefan Ranisavljevič, narodený: 14.11.1997, bytom: Hlinkova 613/30, 040 01 Košice
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Matúš Mihalovič, PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1923.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Matúš Mihalovič, PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2,
071 01 Michalovce, zn. správcu: S1923; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1074/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Matúš Mihalovič, PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1923; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

25

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

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

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060407
Spisová značka: 26OdK/261/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Ľudovít Mondok, narodený: 15.12.1959, bytom: Jána Hollého
701/83, 071 01 Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ľudevit Mondok BOLUMO, s miestom
podnikania: Hollého 83, 071 01 Michalovce, IČO: 34 560 360, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
19.05.2020, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ľudovít Mondok, narodený: 15.12.1959, bytom: Jána
Hollého 701/83, 071 01 Michalovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Ing. Ľudovít Mondok, narodený: 15.12.1959, bytom: Jána Hollého 701/83, 071 01
Michalovce všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01
Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.

Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62,
052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1080/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu:
S1587; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

29

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

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

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060408
Spisová značka: 26OdK/262/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ľuboš Holinka, narodený: 06.12.1973, bytom: Okružná 1312/15,
071 01 Michalovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-1078/2020 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060409
Spisová značka: 30OdK/235/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Milan Kolesár, narodený: 30.05.1950, bytom: Bukovecká
1369/14, 040 12 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Kolesár súkromný podnikateľ, s miestom
podnikania: Bukovecká 14, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 32519354 s ukončenou podnikateľskou činnosťou,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Kolesár, narodený: 30.05.1950, bytom: Bukovecká
1369/14, 040 12 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Milan Kolesár, narodený: 30.05.1950, bytom: Bukovecká 1369/14, 040 12 Košice,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1204.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01
Košice, zn. správcu: S1204; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-968/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1204; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
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zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
(§ 171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
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5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
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K060410
Spisová značka: 30OdK/256/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Roman, narodený: 14.11.1974, bytom: Sosnová 9, 071 01
Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Roman p & r produkčná, s miestom podnikania: Sosnová
978/9, 071 01 Michalovce, IČO: 40037720, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom:
Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Roman, narodený: 14.11.1974, bytom: Sosnová 9, 071 01
Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Roman p & r produkčná, s miestom podnikania: Sosnová
978/9, 071 01 Michalovce, IČO: 40037720.
II.
Zbavuje dlžníka: Peter Roman, narodený: 14.11.1974, bytom: Sosnová 9, 071 01 Michalovce,
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Roman p & r produkčná, s miestom podnikania: Sosnová 978/9, 071 01
Michalovce, IČO: 40037720, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov,
zn. správcu: S1836.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1836; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1068/2020 na účet správcu
podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1836; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

37

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
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dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060411
Spisová značka: 30OdK/257/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Kromka, narodený: 10.12.1962, bytom: Spišská Nová Ves,
052 01 Spišská Nová Ves, (predtým Rudňany 75, 053 23 Rudňany), zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária
Prešov, so sídlom: Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Kromka, narodený: 10.12.1962, bytom: Spišská Nová Ves,
052 01 Spišská Nová Ves, (predtým Rudňany 75, 053 23 Rudňany).
II.
Zbavuje dlžníka: Ján Kromka, narodený: 10.12.1962, bytom: Spišská Nová Ves, 052 01 Spišská Nová
Ves, (predtým Rudňany 75, 053 23 Rudňany), všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu,
v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7 , 040 01
Košice, zn. správcu: S1683.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7 , 040
01 Košice, zn. správcu: S1683; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1067/2020 na účet správcu
podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7 , 040 01 Košice, zn. správcu: S1683; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
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centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060412
Spisová značka: 30OdK/258/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Eva Bubenčíková, narodená: 18.09.1961, bytom: Čierna Lehota
122, 049 36 Čierna Lehota, podnikajúca pod obchodným menom: Eva Bubenčíková, s miestom podnikania: Čierna
Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota, IČO: 41841701, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so
sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Bubenčíková, narodená: 18.09.1961, bytom: Čierna Lehota
122, 049 36 Čierna Lehota, podnikajúca pod obchodným menom: Eva Bubenčíková, s miestom podnikania: Čierna
Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota, IČO: 41841701.
II.
Zbavuje dlžníka: Eva Bubenčíková, narodená: 18.09.1961, bytom: Čierna Lehota 122, 049 36 Čierna
Lehota, podnikajúca pod obchodným menom: Eva Bubenčíková, s miestom podnikania: Čierna Lehota 122, 049 36
Čierna Lehota, IČO: 41841701, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice,
značka správcu: S1689.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01
Košice, značka správcu: S1689; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1065/2020 na účet správcu
podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu: S1689; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
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17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
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sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060413
Spisová značka: 30OdK/259/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Viktor Biščák, narodený: 24.05.1985, bytom: Wuppertálska
1382/49, 040 23 Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viktor Biščák, narodený: 24.05.1985, bytom: Wuppertálska
1382/49, 040 23 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Viktor Biščák, narodený: 24.05.1985, bytom: Wuppertálska 1382/49, 040 23 Košice,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v
sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1062/2020 na účet správcu
podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1240; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
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dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
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17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
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sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060414
Spisová značka: 30OdK/260/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mariana Hangalová, narodená: 23.02.1976, bytom: 052 01
Spišská Nová Ves, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mariana Hangalová, narodená: 23.02.1976, bytom: 052 01
Spišská Nová Ves.
II.
Zbavuje dlžníka: Mariana Hangalová, narodená: 23.02.1976, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01
Košice - Juh, značka správcu S937.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040
01 Košice - Juh, značka správcu S937; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1059/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh, značka správcu S937; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
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všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
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rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060415
Spisová značka: 30OdK/261/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zuzana Demeterová, narodená: 26.02.1987, bytom: Petrovce
nad Laborcom 215, 071 01 Petrovce nad Laborcom, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so
sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Demeterová, narodená: 26.02.1987, bytom: Petrovce
nad Laborcom 215, 071 01 Petrovce nad Laborcom.
II.
Zbavuje dlžníka: Zuzana Demeterová, narodená: 26.02.1987, bytom: Petrovce nad Laborcom 215, 071
01 Petrovce nad Laborcom, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1579.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1579; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1077/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1579; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
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centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060416
Spisová značka: 31OdK/258/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zdenko Rusnák, narodený: 28.08.1991, bytom: 1. Hámor 160/15,
053 33 Nálepkovo - Hámre, podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Rusnák, s miestom podnikania: 1. Hámor
160/15, 053 33 Nálepkovo - Hámre, IČO: 52302865 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.01.2020,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenko Rusnák, narodený: 28.08.1991, bytom: 1. Hámor
160/15, 053 33 Nálepkovo - Hámre.
II.
Zbavuje dlžníka: Zdenko Rusnák, narodený: 28.08.1991, bytom: 1. Hámor 160/15, 053 33 Nálepkovo Hámre, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S859.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S859; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1071/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S859; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
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všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
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rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060417
Spisová značka: 31OdK/259/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Róbert Polák, narodený: 31.08.1978, bytom: Dubinská 125/18,
076 17 Čeľovce, podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Polák, s miestom podnikania: Dubinská 125/18, 076
17 Čeľovce, IČO: 48210757 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.06.2017, zastúpený: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Polák, narodený: 31.08.1978, bytom: Dubinská 125/18,
076 17 Čeľovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Róbert Polák, narodený: 31.08.1978, bytom: Dubinská 125/18, 076 17 Čeľovce,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Tomáš Palčík, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1931.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Tomáš Palčík, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1931; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1072/2020 na účet správcu
podstaty: Mgr. Tomáš Palčík, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1931; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
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všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
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rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060418
Spisová značka: 31OdK/260/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Macejková, narodená: 22.03.1983, bytom: Športová
1294/26, 056 01 Gelnica, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-1075/2020 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060419
Spisová značka: 31OdK/261/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marcel Andó, narodený: 09.08.1972, bytom: Chym 36, 044 74
Perín - Chym, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcel Andó, narodený: 09.08.1972, bytom: Chym 36, 044 74
Perín - Chym.
II.
Zbavuje dlžníka: Marcel Andó, narodený: 09.08.1972, bytom: Chym 36, 044 74 Perín - Chym, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1714.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.

Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
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Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1714; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1061/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
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vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
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ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060420
Spisová značka: 31OdK/262/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miroslav Lukačeňa, narodený: 29.10.1967, bytom: Jovsa 150,
072 32 Jovsa, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Lukačeňa, s miestom podnikania: Hnojné 42, 072 33
Hnojné, IČO: 45986533 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.10.2015, zastúpený: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Lukačeňa, narodený: 29.10.1967, bytom: Jovsa 150,
072 32 Jovsa.
II.
Zbavuje dlžníka: Miroslav Lukačeňa, narodený: 29.10.1967, bytom: Jovsa 150, 072 32 Jovsa, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
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VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,
- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1079/2020 na účet správcu
podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1752; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
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13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
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správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K060421
Spisová značka: 27OdK/197/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: René Kozák, nar. 01.09.1985, bytom Bajč č. 47,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: René Kozák, nar. 01.09.1985, bytom Bajč č. 47.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Róbert Hipp, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská

č. 33/ I. p..

III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 28.07.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1252/2020, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 28.07.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1252/2020.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
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upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

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

80

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

Okresný súd Nitra dňa 31.7.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K060422
Spisová značka: 27OdK/199/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zoltán Lakatoš, nar. 01.01.1981, bytom Želiezovce,
Sacherova č. 1026/89, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zoltán Lakatoš, nar. 01.01.1981, bytom Želiezovce, Sacherova č. 1026/89.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. VANS Andrej Aurélius k. s., IČO: 52736644, so sídlom kancelária: Komárno, Námestie
Kossutha č. 3087/133.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 30.07.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1261/2020, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 30.07.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1261/2020.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
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zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

83

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 31.7.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K060423
Spisová značka: 28OdK/190/2020
Oznam o oprave
Okresný súd Nitra o p r a v u j e chybu dátumu vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu, sp. zn. 28OdK/190/2020,
zverejneného v OV č. 144/2020 dňa 28. 07. 2020 pod K058177, pričom správny dátum vydania uznesenia má byť
22. 07. 2020.
Okresný súd Nitra dňa 31.7.2020
PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová, vyšší súdny úradník
K060424
Spisová značka: 31K/22/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: V.B.L.H., s.r.o., so sídlom: Komárno,
Hríbová č. 14, IČO: 35 935 057, ktorého správcom je: JUDr. Zuzana Szabóová, adresa kancelárie: Nové Zámky, L.
Kassáka č. 8, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
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Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 31K/22/2011 - 85 zo dňa 15.07.2011 na majetok úpadcu:
V.B.L.H. s.r.o., so sídlom: Komárno, Hríbová č. 14,
IČO: 35 935 057, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
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 prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v
Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 31.7.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K060425
Spisová značka: 27K/2/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Numberone, s.r.o. v likvidácii, IČO: 44803796, so sídlom
Hokovce, Kráľovičová č. 114, zastúpeného likvidátorom: Ondrej Hlinka, bytom Hokovce, Kráľovičová č. 114, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Numberone, s.r.o. v likvidácii, IČO: 44803796, so sídlom Hokovce, Kráľovičová č.
114, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi, Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom: Nitra, Radlinského č. 5, paušálnu
náhradu výdavkov v sume 1.500,- eur ( slovom jedentisícpäťsto eur ).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
predbežného správcu, Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom: Nitra, Radlinského č. 5, paušálnu náhradu
výdavkov predbežného správcu v sume 1.500,- eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 3/2020.

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

Okresný súd Nitra dňa 31.7.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K060426
Spisová značka: 2NcKR/8/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcel Gardoš, nar. 20.01.1957, trvale
bytom A. Svianteka 1641/13, 085 01 Bardejov, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
dlžníka Marcel Gardoš, nar. 20.01.1957, trvale bytom A. Svianteka 1641/13, 085 01 Bardejov o d d l ž u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom (§ 166f ods. 1
ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú (§ 166f ods. 2 ZKR).
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví (§ 166f
ods. 3 ZKR).
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia (§ 166f ods. 4 ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f
ods. 5 ZKR).
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ods. 6 ZKR).
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Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2 ZKR).
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti (§ 166g ods. 3 ZKR).
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti (§ 166g ods. 4 ZKR).
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma (§ 166g ods. 5 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 31.7.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K060427
Spisová značka: 38K/27/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti
ECOSINPLAST, s .r. o. v konkurze, so sídlom Zlatovská cesta 27, 911 05 Trenčín, IČO 34 134 093, ktorého
správcom je JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1070, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Návrh obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 sa z a m i e t a .
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 30.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K060428
Spisová značka: 40OdK/328/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Stanislav Šesták, nar. 09.02.1953, trvale bytom Škultétyho
173/10, 958 01 Partizánske, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Stanislav Šesták, nar. 09.02.1953, trvale bytom Škultétyho 173/10, 958 01
Partizánske.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1558.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Mária
Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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711/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K060429
Spisová značka: 40OdK/330/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Karel Šaray, nar. 03.06.1957, trvale bytom Februárová
637/8, 958 01 Partizánske, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Karel Šaray, nar. 03.06.1957, trvale bytom Februárová 637/8, 958 01
Partizánske.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice,
značka správcu S172.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
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okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Mária
Bustinová so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
707/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
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pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K060430
Spisová značka: 40OdK/332/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Katarína Zelenáková, rod. Jamrichová, nar. 27.11.1954,
trvale bytom Kútovská ulica 939/7, 971 01 Prievidza III - Necpaly, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01
Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Katarína Zelenáková, rod. Jamrichová, nar. 27.11.1954, trvale bytom
Kútovská ulica 939/7, 971 01 Prievidza III - Necpaly.
II. Ustanovuje správcu Ing. Darina Vozárová so sídlom kancelárie Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad
Váhom, značka správcu S1960.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. Darina
Vozárová so sídlom kancelárie Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1960,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod
položkou reg. D14 706/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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
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spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K060431
Spisová značka: 40OdK/334/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Michal Bališ, nar. 01.06.1990, trvale bytom 971 01
Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Michal Bališ, nar. 01.06.1990, trvale bytom 971 01 Prievidza.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Darina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu
S167.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
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rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Darina
Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S167, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 699/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K060432
Spisová značka: 40OdK/336/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Matúš Széleš, nar. 09.11.1991, trvale bytom 972 51
Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Matúš Széleš, nar. 09.11.1991, trvale bytom 972 51 Handlová.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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II. Ustanovuje správcu JUDr. Barbora Koncová, LL.M. so sídlom kancelárie Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1792.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Barbora
Koncová, LL.M. so sídlom kancelárie Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 697/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K060433
Spisová značka: 38OdK/328/2020
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Igor Sirotňák, nar. 04.04.1988, trvale bytom Prievidzská
715/62, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Igor Sirotňák, nar. 04.04.1988, trvale bytom Prievidzská 715/62, 972 51
Handlová.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1510.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Branislav
Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 710/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
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Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K060434
Spisová značka: 38OdK/329/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jozef Rajnoha, nar. 29.05.1962, trvale bytom 958 41 Veľké
Uherce 154, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jozef Rajnoha, nar. 29.05.1962, trvale bytom 958 41 Veľké Uherce 154.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S106.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Danica
Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 705/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
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nepeňažná pohľadávka.

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

Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K060435
Spisová značka: 38OdK/330/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Štefan Rajčo, nar. 15.06.1963, trvale bytom Trhová ulica
329/4, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Štefan Rajčo, nar. 15.06.1963, trvale bytom Trhová ulica 329/4, 971 01
Prievidza.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka
správcu S373.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Andrej
Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 708/2020.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

111

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K060436
Spisová značka: 38OdK/331/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ilona Cicková, nar. 20.04.1982, trvale bytom Fučíkova
1580/21, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ilona Cicková, nar. 20.04.1982, trvale bytom Fučíkova 1580/21, 972 51
Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Juraj Macík, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1707.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
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nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Juraj
Macík, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1707, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 712/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K060437
Spisová značka: 38OdK/332/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Peter Haraga, nar. 05.10.1987, trvale bytom Mostná
1933/45, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Peter Haraga, nar. 05.10.1987, trvale bytom Mostná 1933/45, 972 51
Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1402.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Martina
Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 703/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K060438
Spisová značka: 38OdK/333/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Roman Šimún, nar. 11.06.1982, trvale bytom Prievidza,
zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP
v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Roman Šimún, nar. 11.06.1982, trvale bytom Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, IČO 51 643 162, značka správcu S1893.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Bankruptcy and
recovery innovative corporation k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 51 643 162,
značka správcu S1893 , preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 700/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K060439
Spisová značka: 38OdK/334/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Marta Matejová, rod. Valentínyová, nar. 01.02.1956, trvale
bytom Ligetská 3894/1C, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marta Matejová, rod. Valentínyová, nar. 01.02.1956, trvale bytom Ligetská
3894/1C, 972 51 Handlová.
II. Ustanovuje správcu Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45393486,
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značka správcu S1388.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Licitor recovery
k.s., so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45393486, značka správcu S1388, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
690/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

123

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)

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

Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K060440
Spisová značka: 38OdK/336/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Pamela Némethová, nar. 24.02.1998, trvale bytom
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Ciglianska cesta 2642/8C, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Pamela Némethová, nar. 24.02.1998, trvale bytom Ciglianska cesta
2642/8C, 971 01 Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1265.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Berec
so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 702/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
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sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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
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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.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Trenčín dňa 31.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K060441
Spisová značka: 38NcKR/1/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Zdútová (predtým Mácová), nar. 14.7.1969, bytom
814 21 Bratislava - Staré Mesto, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. Dlžník Jana Zdútová, nar. 14.7.1969, bytom 814 21 Bratislava - Staré Mesto, sa

o d d l ž u j e.

II. Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od
doručenia tohto uznesenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/
CSP). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci
sa týka, čo sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Okresný súd Trenčín dňa 10.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K060442
Spisová značka: 36K/6/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Meile Elektrotechnik,
k.s., IČO: 35 979 721, so sídlom Družstevná 1097/11, 925 53 Pata, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sr, vložka č. 10061/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie
Hlavná 6, 927 01 Šaľa, značka správcu: S1869, o žiadosti správcu o priznanie odmeny správcu za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, značka
správcu: S1869, odmenu vo výške 6.600,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.7.2020
JUDr. Martin Smolko, sudca
K060443
Spisová značka: 36K/15/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BELLISIMO, a.s., so sídlom 920 60 Tekolďany 10,
IČO: 36 824 674, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 10628/T, ktorého
predbežným správcom je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 37 994
018, značka správcu: S 1138, takto
rozhodol
I.
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: BELLISIMO, a.s., so sídlom 920 60 Tekolďany 10,
IČO: 36 824 674, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 10628/T.
II.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka
13, 917 01 Trnava, IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138.
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.
36K/15/2019. 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
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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
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 30.7.2020
JUDr. Martin Smolko, s u d c a
K060444
Spisová značka: 36K/15/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRIMAL, s.r.o., so sídlom Nám. Bélu
Bartóka 215, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 272 337, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 17187/T, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie 919 28 Bučany 258,
značka správcu: S1607, o zrušení konkurzu, takto
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rozhodol
I.
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: TRIMAL, s.r.o., so sídlom Nám. BéluBartóka 215, 932 01
Veľký Meder, IČO: 36 272 337, pre nedostatok predpokladov na konkurz.
II.
Súd n e p r i z n á v a správcovi JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie 919 28 Bučany 258,
značka správcu: S1607, odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
III.
Súd n e p r i z n á v a správcovi JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie 919 28 Bučany 258,
značka správcu: S1607, náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti 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. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.7.2020
JUDr. Martin Smolko, s u d c a
K060445
Spisová značka: 25K/14/2016
OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Turan, nar.
30.11.1966, Hlavná 482/152, 922 41 Drahovce, správcom ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, uznesením č. k. 25K/14/2016 - 213 zo dňa 23.06.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 29.06.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 16.07.2020.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.7.2020
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K060446
Spisová značka: 7K/5/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ABCcom, s.r.o., so sídlom Oravská
Polhora 818, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 36 644 625, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M,
MBA, so sídlom kancelárie Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1832, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
Zrušuje
konkurz na majetok úpadcu: ABCcom, s.r.o., so sídlom Oravská Polhora 818, 029 47 Oravská Polhora,
IČO: 36 644 625, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) 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 Žilina dňa 31.7.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K060447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Priechodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Astronomická 3220/3, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1952
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/234/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/234/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu Daniela Priechodská, nar. 10.02.1952,
Astronomická 3220/3, 821 02 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky.
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera
Správa pre prijímateľa: Daniela Priechodská_kaucia
Výška kaucie: § 32 ods. 19 ZKR*

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

V Bratislave, dňa 03.08.2020
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K060448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Časná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 2143/5, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/81/2020 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/81/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Preskúmaním pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nebola
zistená existencia žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 03.08.2020
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K060449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Časná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 2143/5, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/81/2020 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/81/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1441,
správca dlžníka Adriana Časná, nar. 08.02.1966, trvale bytom Inovecká 2143/5, 903 01 Senec (ďalej len
„Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na
majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Bratislave, dňa 03.08.2020
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K060450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Némethová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomanova 10005/115, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/118/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/118/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Lucia Némethová, nar. 03. 02. 1981, trv. byt. Tomanova 10005/115,
Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 3.8.2020 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
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podstaty bez súpisovej zložky majetku.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K060451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Račický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plickova 7470/3, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/115/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/115/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Dušan Račický IČO 43970729, Plickova 7470/3, 81101 Bratislava Rača, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 3.8.2020 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K060452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daubner Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovníková 3249 / 6, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/129/2020 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/129/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpis majetku konkurznej podstaty

Doposiaľ nebol zistený žiaden majetok podliehajúci konkurzu.

K060453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krátka Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3128 / 19, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/168/2020 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/168/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpis majetku konkurznej podstaty

Doposiaľ nebol zistený žiaden majetok podliehajúci konkurzu.

K060454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Milan Moravčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1617/10, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/85/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/85/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
por.
číslo

typ súpis.
zložky

4

pozemok

5

pozemok

súpisová
hodnota
4 128,00
EUR

popis súpisovej zložky

spoluvl. podiel
dlžníka

druh pozemku: záhrada, výmera: 516 m2, štát: SR, obec: Jastrabá, kat. územie: Jastrabá,
1/1
LV č. 540, parcela registra C KN č. 93/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
druh pozemku: trvalý trávnatý porast, výmera: 50 m2, štát: SR, obec: Jastrabá, kat. územie:
400,00 EUR 1/1
Jastrabá, LV č. 540, parcela registra C KN č. 93/21, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

JUDr. Marek Letkovský, správca

K060455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Glasová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklenárova 1361/14 1361/14, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/111/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/111/2020
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. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Marta Glasová, nar. 04. 02.
1948, trv. byt. Sklenárova 1361/14, Bratislava, zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 17.10.2019,
ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 29.07.2020, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Marta Glasová, nar. 04. 02. 1948,
trv. byt. Sklenárova 1361/14, Bratislava, zrušuje.
V Nitre, dňa 03.08.2020
JUDr. Milada Koukalová, správca

K060456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lancuch Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kovácsova 417/3 3, 851 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/11/2019 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lancuch Roman, 26.05.1974, Kovácsova 417/3,
85110 Bratislava, týmto vyhlasuje podľa § 167n ods. 1 a 167p ZKR
3.kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I. Predmet ponuky:
Majetok dlžníka zapísaný v súpise majetku. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky, je majetok:
1. motorové vozidlo Os.MV Peugeot 607, VIN: VF39D4HXB92054735 stav: neznámy, podľa vyjadrenia
dlžníka je motorové vozidlo na neznámom mieste
2. Motorová píla, stav: opotrebovaná, poškodená
3. Televízor Philips stav: opotrebovaný, poškodený
Zložky majetku sa speňažujú jednotlivo.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 3. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou doručenou na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Lancuch Roman - neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
·Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť identifikovateľný s jeho označením uvedeným
v ponukovom konaní.
· V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená zábezpeka na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu:
SK3183300000002001065788. v lehote na predkladanie ponúk, suma musí byť pripísaná na číslo konkurznej
podstaty najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
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· 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 30 (tridsať) dní v čase doručenia ponuky.
· Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
· V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
· V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne overené
plnomocenstvo.
· Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku do 14.00 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.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom a prevzatím
majetku) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.
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: Mgr. Ing.
Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava, do 5 pracovných dní od skončenia
ponukového konania. O čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Správca do 15 dní v prípade, že
nedôjde k uplatneniu práva podľa § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR vyzve víťaza ponukového konania na
uzavretie kúpnej zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk, respektíve ponúk s neprimerane nízkou ponúkanou
kúpnou cenou odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové konanie ako neúspešné.
Poučenie:
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
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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.“

K060457
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 všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej 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 všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a súčasne
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej 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.
Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K060458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Claudia Szikhartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Rača, Kubačova 7483/21, 831
06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/178/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/178/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca dlžníka Claudia Szikhartová, narodená 3.7.1970, Miestny úrad mestskej časti
Bratislava – Rača, Kubačova 7483/21, 831 06 Bratislava, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese :
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Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom
: ebielikova@centrum.sk, príp. telefonicky na tel. č. 0903/233511.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K060459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Claudia Szikhartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Rača, Kubačova 7483/21, 831
06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/178/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/178/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Bieliková, správca dlžníka Claudia Szikhartová, narodená 3.7.1970, Miestny úrad mestskej časti
Bratislava – Rača, Kubačova 7483/21, 831 06 Bratislava, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu vo výške 350,- € za účelom popierania pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu: IBAN: SK89 1100 0000 0026 2253 0187 vedený v Tatra banka a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre príjemcu : 32OdK 178/2020

JUDr. Eva Bieliková, správca

K060460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Butko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 46, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnická 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/123/2020-s207
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/123/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Tuhovčák správca dlžníka Martin Butko nar.18.3.1973, bytom Osuského 46, Bratislava oznamuje
účastníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu
z vyjadrenia dlžníka zo dňa 15.6.2020 a vykonaného šetrenia majetku podľa §166iZKR, ktoré vykonal správca, že
dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
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Martin Butko nar.18.3.1973, bytom Osuského 46, Bratislava Slovenská republika sa končí . Zároveň týmto
oznámením v obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníka Martin Butko nar.18.3.1973, bytom Osuského 46,
Bratislava, Slovenská republika sa v zmysle §167vodst.1ZKR z r u š u j e .

K060461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Claudia Szikhartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Rača, Kubačova 7483/21, 831
06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/178/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/178/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu:
Claudia Szikhartová, narodená 3.7.1970, Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Rača, Kubačova 7483/21, 831
06 Bratislava (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava 1, sp. zn. 32OdK
178/2020 zo dňa 22.6.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: Claudia Szikhartová, born 3.7.1970, domiciled Miestny úrad mestskej časti
Bratislava – Rača, Kubačova 7483/21, 831 06 Bratislava (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you
that with the resolution of the District Court in Bratislava 1, No. 32OdK 178/2020 dated 22th June 2020 bankruptcy
was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 21.7.2020.
The bankruptcy was declared on 21th July 2020.

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.
Eva Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee,
Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovak Republic.

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, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or 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, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
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Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be registered in the Euro currency.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy
administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged
security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court.

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).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only
in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim,
however the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to
be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate and in writing notify the
trustee. (§ 29, section 6, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kinik Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 215 / 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1965
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/96/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/96/2020
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
Správcovská kancelária iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava
týmto ako správca dlžníka: Michal Kinik, nar. 01. 09. 1965, trv. byt. Laurinská 215/18, Bratislava (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 majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 135/2020 zo dňa
15.07.2020; 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.“
iTRUSTee Recovery, k. s., správca

K060463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Marčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za kasárňou 332/34, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1957
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/222/2020 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/222/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32OdK/222/2020 zo dňa 25.06.2020, ktorý bol uverejnený v
Obchodnom vestníku č. OV 143/2020 zo dňa 27.07.2020, Okresný súd Bratislava I ustanovil správcu konkurznej
podstaty: Consilior Insolvency, k.s., Radlinského 51, 811 07 Bratislava, v konkurznom konaní dlžníka – Vladimír
Marčok, nar.: 16.10.1957, Za kasárňou 332/34, 831 03 Bratislava.

Consilior Insolvency k.s., správca úpadcu – Vladimír Marčok, nar.: 16.10.1957, Za kasárňou 332/34, 831 03
Bratislava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a v zmysle ustanovenia § 8
ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 09.00 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedenú adresu správcu. Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť aj na tel. č. 02/ 65 444 444.

Consilior Insolvency k.s.
správca

K060464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mikulka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Planét 3243/3, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/214/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/214/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca dlžníka Miroslav Mikulka, narodený 14.1.1966, Planét 3243/3, 821 02 Bratislava,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch
pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk, príp. telefonicky na tel. č.
0903/233511.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K060465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Marčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za kasárňou 332/34, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1957
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/222/2020 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/222/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Vladimír Marčok,
nar.: 16.10.1957, Za kasárňou 332/34, 831 03 Bratislava, /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 32OdK/222/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt : Vladimír Marčok, nar.: 16.10.1957, Za kasárňou 332/34, 831 03 Bratislava, /hereinafter
only "the Bankrupt"/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court Bratislava I, No.
32OdK/222/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.07.2020. Týmto dňom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the Discrit Court Bratislava I was published on 28th of Jul. 2020. The bankruptcy was declared
as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len "ZKR"/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Consilior Insolvency k.s., Radlinského 51, 811 07 Bratislava, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienok, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only "the BRA"/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: Consilior Insolvency k.s., Radlinského 51, 811 07
Bratislava, Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt's general estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk Credistors whose claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not
have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a
Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration
has to be added to the registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.

Consilior Insolvency k.s., správca/truste of the bankrupt

K060466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mikulka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Planét 3243/3, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/214/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/214/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Bieliková, správca dlžníka Miroslav Mikulka, narodený 14.1.1966, Planét 3243/3, 821 02 Bratislava,
týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- € za účelom
popierania pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu: IBAN: SK89 1100 0000 0026 2253 0187 vedený v Tatra banka a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre príjemcu : 32OdK 214/2020

JUDr. Eva Bieliková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mikulka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Planét 3243/3, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/214/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/214/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu:
Miroslav Mikulka, narodený 14.1.1966, Planét 3243/3, 821 02 Bratislava (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava 1, sp. zn. 32OdK 214/2020 zo dňa 25.6.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: Miroslav Mikulka, born 14.1.1966, domiciled Planét 3243/3, 821 02 Bratislava
(hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava
1, No. 32OdK 214/2020 dated 25th June 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 25.7.2020.
The bankruptcy was declared on 25th July 2020.

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.
Eva Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee,
Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovak Republic.

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, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or 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, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be registered in the Euro currency.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy
administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged
security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court.

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).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only
in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim,
however the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to
be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate and in writing notify the
trustee. (§ 29, section 6, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K060468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gajary 0, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1986
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/138/2020 S1697
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
8OdK/138/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Recovery, k.s., správca dlžníka Michal Danko, nar. 11.01.1986, Obecný úrad Gajary, Hlavná 48 / 67,
900 61 Gajary, 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, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK15 1100 0000 0029 2491 1268.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K060469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buzgovičová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 20/5, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1988
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/18/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/18/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Silvia Buzgovičová, nar. 28. 12. 1988, bytom Robotnícka 20/5, Bratislava, na ktorého
majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zverejneným v Obchodnom vestníku č.130/2020, zo dňa
08.07.2020, sp.zn.: 33OdK/18/2020 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona
č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu iTRUSTee Recovery, k.s., Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava v pracovných dňoch
v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.. Nahliadanie je možné si vopred dohodnúť e-mailom
na: office@itrust.sk alebo na tel. čísle: + 421 2 5262 4988.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buzgovičová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 20/5, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1988
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/18/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/18/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca
dlžníka Silvia Buzgovičová, nar. 28. 12. 1988, bytom Robotnícka 20/5, Bratislava, SR oznamujeme, že bol na
majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 33OdK/18/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 130/2020 z 08.07.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
bankrupt Silvia Buzgovičová, born on 28 of December 1988, domicile Robotnícka 20/5, Bratislava, Slovak
Republic, our duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 33OdK/18/2020, promulgated in the
Commercial bulletin No. 130/2020 dated 08.07.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed our company as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§ 167l ods. 3 ZKR). Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu 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).
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 claim, which is not
the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The application shall be
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the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The application shall be
submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. The application delivered into the mailbox of the trustee is
considered as delivered even in the court (§ 167l sec. 3 BRA). If the creditor delivers the application later to the
trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 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 dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 1 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 6 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or 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 (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 167l sec. 1 BRA, § 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 (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa
v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 167l ods. 1 ZKR, § 30 ods. 2 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§
167l sec. 1 BRA, § 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca / trustee

K060471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veterníková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Pezinok, Radničné námestie 7 0, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1978
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/30/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/30/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Martina Veterníková, nar. 02. 07. 1978, trv. byt. Pezinok, na ktorého majetok bol
uznesením Okresného súdu Bratislava I zverejneným v Obchodnom vestníku č.132/2020, zo dňa 10.07.2020,
sp.zn.: 33OdK/30/2020 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu iTRUSTee Recovery, k.s., Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava v pracovných dňoch v
pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.. Nahliadanie je možné si vopred dohodnúť e-mailom
na: office@itrust.sk alebo na tel. čísle: + 421 2 5262 4988.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K060472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veterníková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Pezinok, Radničné námestie 7 0, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1978
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/30/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/30/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca
dlžníka Martina Veterníková, nar. 02. 07. 1978, trv. byt. Pezinok, SR oznamujeme, že bol na majetok dlžníka
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 33OdK/30/2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
132/2020 z 10.07.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
bankrupt Martina Veterníková, born on 2 of July 1978, domicile Pezinok, Slovak Republic, our duty is to inform
you, that District Court Bratislava I, No. 33OdK/30/2020, promulgated in the Commercial bulletin No.
132/2020 dated 10.07.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed our company as
the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
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prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§ 167l ods. 3 ZKR). Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu 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).
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 claim, which is not
the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The application shall be
submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. The application delivered into the mailbox of the trustee is
considered as delivered even in the court (§ 167l sec. 3 BRA). If the creditor delivers the application later to the
trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 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 dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 1 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 6 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or 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 (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 167l sec. 1 BRA, § 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 (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa
v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 167l ods. 1 ZKR, § 30 ods. 2 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§
167l sec. 1 BRA, § 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca / trustee
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K060473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bugár Arnold
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubániho 3628 / 1, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1971
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/144/2019 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/144/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. , sp. zn. : 37OdK/144/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Bugár Arnold, trvale bytom Kubániho 3628, 81104 Bratislava-Staré Mesto, dátum narodenia 02.09.1971 (ďalej len
„Dlžník“) pričom do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť P-V, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D,
821 09 Bratislava, značka správcu S1838 (ďalej len „Správca“). Nakoľko došlo k speňaženiu majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu, správca podľa §167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje týmto svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku.

V Bratislave, dňa 03.08.2020
P-V, k.s., správca
JUDr. Peter Valachovič, komplementár

K060474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marta Heribanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 5313/14, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/215/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/215/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Marta Heribanová, nar. 24.12.1952, bytom:
Bajzova 5313/14, 821 08 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn.
32OdK/215/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:0012:00 hod. a 12:30-14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (po
predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421 918 747 587 alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
pirsel@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Marek Piršel, správca
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K060475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marta Heribanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 5313/14, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/215/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/215/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní).

s Nariadením Rady (ES/ č.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Ing. Marta Heribanová,
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nar. 24.12.1952, bytom: Bajzova 5313/14, 821 08 Bratislava, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 25.06.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku pod č. 142/2020 dňa 24.07.2020, č.k.
32OdK/215/2020, bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Marek
Piršel, správca konkurznej podstaty, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty
as the trustee of bankrupt: Ing. Marta Heribanová, nar. 24.12.1952, bytom: Bajzova 5313/14, 821 08
Bratislava, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the
decision of the District Court of Bratislava I dated on 25th of June 2020, which was announced in the
Commercial Bulletin No. 142/2020 from 24nd of July 2020, No. 32OdK/215/2020 and simultaneously JUDr.
Marek Piršel, bankruptcy trustee, with the seat at Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovak Republic was
appointed as the bankruptcy trustee of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).

The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuralization
(hereinafter only as „the BRA”).
Veriteľ (§ 166a a 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh (167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c BRA) shall register his claim until the moment when the bankruptcy trustee
published announcement in the Commercial Bulletin, based on which the bankruptcy trustee is going to
complete the bankruptcy schedule (167l ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty,
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 32OdK/215/2020 S 1670; (§ 167l ods. 3
ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Marek
Piršel, bankruptcy trustee of the bankrupt, with the seat at Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovak
Republic to the No. 32OdK/215/2020 S 1670, whereby the lodgement shall be delivered to the trustee in the
base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy; (§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivered the lodgement to the trustee later, the lodgement shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
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published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the trustee. The registration of
such lodgement into the register of lodgements shall be published by the trustee in the Commercial
Bulletin with stating the creditor and the registered amount (§ 167l sec. 3 BRA).

Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Ak sa prihlási
len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno predpokladať
uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom (§ 167l ods. 1,2 ZKR)

The secured property, belongs to the bankruptcy property, if the first secured creditor register his secured claim. If
only the creditor who's right of pledge is registered after the first secured creditor register his secured claim, the
secured property belongs to the bankruptcy property, only if could be expected that the claim of the
creditor who's right of pledge is registered after the first secured creditor shall be satisfied from the secured
property. (§ 167k sec. 1,2 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 lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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 zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.

Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.

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

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

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

After the expiration of the base lodgement period the trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
could not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

JUDr. Marek Piršel, správca

K060476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Ivancsík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lucie Popovej 464/1, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/331/2018 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/331/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca úpadcu Ladislav Ivancsík, nar. 02.12.1972, trvale bytom Lucie Popovej
464/1, 900 65 Záhorská Ves, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod spis. zn.
8OdK/331/2018 S1319 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
(vchod Štefanovičova 12, 3. poschodie administratívnej budovy), a to v úradných hodinách počas pracovných dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

159

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 14:30 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: +421-2-44451- 365 alebo e-mailom: spravca@akzahradnik.eu
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K060477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištof Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Dieloch 831 / 20, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/218/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/218/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V nadväznosti na uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32OdK/218/2020 zo dňa 25.6.2020,
zverejnené v OV 142/2020 dňa 24.7.2020
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“). Informácie uvedené v čl.
54 ods. 1 a 2 Nariadenia sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý je uverejnený na
Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“ vo všetkých
úradných jazykoch Únie.
V súlade s článkom 54 Nariadenia si každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného
konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom
sa začalo konanie. Pohľadávku možno prihlásiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky v zmysle čl. 55
cit. nariadenia, alebo inými prostriedkami. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie
advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania. Zahraničným veriteľom sa podľa cit. nariadenia
rozumie veriteľ, ktorý má obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako je štát,
v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánom sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok,
ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k Vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(EÚ)
2015/848
o
insolvenčnom
konaní.
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
PRÍLOHA I k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa
ustanovujú formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom
konaní
Vo formulári označujeme dôležité skutočnosti znakom : √
BG

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ES

ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA

CS

OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

DA

MEDDELELSE OM INDLEDNING AF INSOLVENSBEHANDLING

DE

MITTEILUNG ÜBER EIN INSOLVENZVERFAHREN

EN

NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS
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ET

MAKSEJÕUETUSMENETLUSE TEATIS

EL

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥOΤΗΤΑΣ

FR

NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ

GA

FÓGRA FAOI IMEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHTA

HR

OBAVIJEST O POSTUPKU U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI

IT

AVVISO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA

LV

PAZIŅOJUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU

LT

PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO BYLĄ

HU

ÉRTESÍTÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSRÓL

MT

AVVIŻ TA' PROĊEDIMENTI TA' INSOLVENZA

NL

KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE

PL

POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

PT

AVISO SOBRE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA

RO

NOTIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

SK

OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ

SL

OBVESTILO O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI

FI

ILMOITUS MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELYSTÄ

SV

UNDERRÄTTELSE OM INSOLVENSFÖRFARANDEN

Deň vydania: 06.08.2020

(Článok 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní – Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19)

SK

1

SK

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV:
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 (uvedenému v bode 1 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie1 v inom členskom štáte.
·

Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte
voči dlžníkovi.

□ V neskoršej fáze môžete byť prostredníctvom samostatného oznamu vyzvaný, aby ste prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi, a to za predpokladu, že sú podľa vnútroštátneho právneho
poriadku splnené požiadavky 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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□ Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý
□ tvorí prílohu k tomuto oznamu alebo ktorý
·

si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447sk.do?init=true , časť: Formuláre podľa nariadenia 2015/848 - Prihláška pohľadávok

alebo www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre.
Jazyk
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://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true]2).
Ďalšie informácie:
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: [...]2,3
1 „Insolvenčné konanie“ je konanie v zmysle článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19). Zoznam týchto konaní je uvedený v
prílohe A k uvedenému nariadeniu.
2 Pri vyplňovaní tohto formulára vždy použite hypertextový odkaz, ktorý skutočne odkazuje na príslušnú webovú
stránku Európskeho portálu elektronickej justície.
3 Upozorňujeme Vás, že táto funkcia Európskeho portálu elektronickej justície bude uvedená do
prevádzky 26. júna 2019 [pozri článok 92 nariadenia (EÚ) 2015/848].

SK
SK

2

POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA:
TENTO
ŠTANDARDNÝ
FORMULÁR
MUSÍ
VYPLNIŤ
SÚD,
KTORÝ
JE
PRÍSLUŠNÝ
NA INSOLVENČNÉ KONANIE PROTI DLŽNÍKOVI, ALEBO
SPRÁVCA VYMENOVANÝ TÝMTO SÚDOM PRE TOTO KONANIE.
FORMULÁR JE POTREBNÉ ZASLAŤ ZNÁMYM VERITEĽOM, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ V INOM ČLENSKOM
ŠTÁTE.
Jazyk na vyplnenie formulára
Tento oznamovací formulár sa zasiela v úradnom jazyku 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 štát uviedol ako ním akceptovateľný v
súlade s článkom 55 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/848, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veritelia lepšie rozumieť.
Spôsob oznamovania:
V záujme zabezpečenia bezodkladného postúpenia informácií veriteľom, ktorí majú pobyt alebo sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie, sa na povinnosť informovať veriteľov neuplatňuje nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní písomností4.
Pokyny k jednotlivým bodom formulára:
Oddiel II formulára je potrebné vyplniť len v tom prípade, že na základe tohto oznamu zároveň vyzývate
veriteľa, aby prihlásil svoje pohľadávky, ktoré má voči dlžníkovi. V prípade, že oddiel II nevyplníte, žiadame
Vás, aby ste zahraničným veriteľom zaslali ďalšie oznámenie, hneď ako vznikne týmto veriteľom na základe
uplatniteľného insolvenčného práva povinnosť samostatne prihlásiť svoje pohľadávky do konania.
Pri vypĺňaní jednotlivých oddielov formulára je potrebné vziať do úvahy, že:
· Poskytnutie informácií v bodoch označených hviezdičkou (*) je povinné.
· Poskytnutie informácií v bodoch označených dvojitou hviezdičkou (**) je povinné za určitých podmienok.
Tieto podmienky sú uvedené buď v zátvorke pri danom bode, alebo vo vete, ktorá predchádza danému
bodu.
· Poskytnutie informácii v bodoch, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom, nie je povinné.
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a
mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79).
SK

3

SK

Pri odkaze na členský štát použite v tomto formulári nasledujúce kódy krajín: Rakúsko (AT), Belgicko (BE),
Bulharsko (BG), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Grécko (EL), Španielsko
(ES), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Taliansko (IT), Litva (LT),
Luxembursko (LU), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Holandsko (NL), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO),
Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Slovensko (SK) a Spojené kráľovstvo (UK).
V bode 1.2 „registračné číslo“ je osobné identifikačné číslo, ktoré je na základe vnútroštátneho právneho
poriadku pridelené subjektu alebo osobe. Ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba, ide o číslo v
príslušnom vnútroštátnom registri (obchodný register alebo register obchodných spoločností a združení). Ak je
dlžníkom fyzická osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobou („podnikateľom“), ide o identifikačné číslo
pridelené v členskom štáte, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, pod ktorým táto osoba vykonáva svoju
podnikateľskú alebo profesijnú činnosť. Ak sa v súlade s vnútroštátnym insolvenčným právom členského štátu, v
ktorom sa začalo insolvenčné konanie, používa na účely identifikácie fyzickej osoby, ktorá je samostatne
zárobkovo činnou osobou, daňové číslo alebo osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka, malo by sa uviesť
toto číslo.
V bode 2.1 by sa mal „druh insolvenčného konania“ uviesť odkazom na príslušné vnútroštátne konanie
uvedené v prílohe A k nariadeniu (EÚ) 2015/848, ktoré sa začalo, príp. na príslušný poddruh takéhoto konania,
ktoré sa začalo v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.
V bode 2.3 „súd, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie“ je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má na základe vnútroštátneho právneho poriadku právomoc začať insolvenčné
konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
Dátum alebo posledný deň lehoty uvedené v bode 5 nesmú predstavovať menej ako 30 dní od uverejnenia
oznamu o začatí insolvenčného konania v insolvenčnom registri členského štátu, v ktorom sa začalo konanie,
alebo, ak sa informácie týkajúce sa dlžníka nenachádzajú vo vnútroštátnom registri, od prijatia tohto oznamu
veriteľom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ODDIEL I
Náležitosti prejednávanej veci
1.

Dlžník:

1.1.

Názov/Meno*

1. názov (ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba):
alebo
1.1.2.

Priezvisko: Krištof

1.1.3.

Meno(á): Vladimír

(ak je dlžníkom fyzická osoba)
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie)**: nar.: 29.07.1978
1.3.

Adresa (ak sa neuplatňuje bod 1.5)**:

1.3.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Na Dieloch 831 / 20

1.3.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: 900 51 Zohor

1.3.3.

Štát: SK

1.4.

Iná adresa:

1.4.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

2.4.1.

Obec a poštové smerovacie číslo:

1.4.3

Štát: SK

1.5. Dátum a miesto narodenia (uveďte, ak je dlžníkom fyzická osoba a jeho adresa je chráneným údajom)**:
1.6.

Ďalšie informácie týkajúce sa totožnosti dlžníka:

1.6.1.

Osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka: nar. 29.07.1978

2.6.1.

Dievčenské meno matky:

3.6.1.

Meno otca:

1.6.4

Štátna príslušnosť: SK

1.6.5

Iné (uveďte):

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.

Príslušné insolvenčné konanie:

2.1.

Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom*: oddlženie konkurzom

2.2.

Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848)*: 25.07.2020

2.3.

Súd5, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie*:

2.3.1.

Názov: Okresný súd Bratislava I

2.3.2.

Adresa:

2.3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Záhradnícka 10

2.3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava, 812 44

2.3.2.3.

Štát: SK

2.4.

Spisová značka veci (uveďte, ak existuje )**: 32OdK/218/2020

2.5.

Správca vymenovaný v konaní (uveďte, ak bol vymenovaný)**:

2.5.1.

Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, zn. správcu: S1623

2.5.2.

Adresa:

2.5.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:Sabinovská 12

2.5.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava 812 02

2.5.2.3.

Štát: SK

2.5.2.4.

E-mail: gajdosova@elconsulting.sk

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
5 V súlade s článkom 2 ods. 6 bodom ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní pojem „súd“ uvedený v tomto bode je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má právomoc začať insolvenčné konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo
prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
SK

6

SK

ODDIEL II
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
3.
□

Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok*:
Súd uvedený v bode 2.3 tohto formulára;

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

Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára; alebo

□ Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok je iný ako orgán/osoba uvedené v bode 2.3 resp. v
bode 2.5 tohto formulára. Uveďte nasledujúce údaje:
3.1. Názov (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2. Adresa (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

3.2.3.

Štát:

3.3.

Telefón:

3.4.

E-mail:

4.

Spôsob podávania prihlášky pohľadávok*:

√

poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3)

□

len doporučenou zásielkou

alebo
□

faxom (na nasledujúce číslo): …………………………………………..

alebo
□

e-mailom (na nasledujúcu adresu): ……………………………………….

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
□

7

len v súlade s nasledujúcimi technickými normami (uveďte): alebo

√
iné (uveďte): podľa zákona
sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda
5.

SK

č.

305/2013

Z.

z.

https://www.slovensko.sk/sk/detail-

Lehoty na prihlasovanie pohľadávok (uveďte, ak existujú) **:

√
pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: základná prihlasovacia lehota do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z)
alebo
□
6.

odkaz na kritériá výpočtu tejto lehoty:.........................................................................
dôsledky podania prihlášky pohľadávok po uplynutí lehoty uvedenej v bode 5*:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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□ Povinnosť uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s oneskoreným podaním prihlášky pohľadávok.
□ Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním
(alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
√ Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým
došlo pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
□ Povinnosť podať na súd samostatnú žiadosť o prijatie prihlášky pohľadávok.
□ Dlh vyplývajúci z pohľadávky sa bude v rámci konania považovať za zaniknutý dlh.
□ Na prihlášku pohľadávok sa nebude v konaní prihliadať.
□ Prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou zaniknú.
□ Iné (uveďte):
7. Ďalšie podmienky prihlasovania pohľadávok:
□ Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene členského štátu, v ktorom sa začalo
insolvenčné konanie. Ide o nasledujúce meny:
□ Euro (EUR) □ bulharský lev (BGN) □ česká koruna (CZK) □ chorvátska kuna (HRK) □ maďarský forint (HUF) □
poľský zlotý (PLN) □ rumunský lei (RON) □ švédska koruna (SEK) □ britská libra (GBP)
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
□
8.

8

SK

Iné (uveďte):
Povinnosti veriteľov, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo zabezpečené vecným právom*:

√ v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok, alebo
□ pohľadávky musíte prihlásiť, alebo
√ pohľadávky nemusíte prihlásiť, alebo (§ 167k z.č. 7/2005 Z. z.)
√ musíte prihlásiť len tú časť pohľadávok, ktorá nie je krytá hodnotou zabezpečenia alebo nie je
prednostná; alebo
√ musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené]
√ iné (uveďte): poradie zabezpečovacieho práva, deň vzniku, deň registrácie, čas registrácie, druh
zabezpečovacieho práva
9.

Pohľadávky s nižším poradím:

□ Pohľadávky s nižším poradím a podriadené pohľadávky sa prihlásia len v prípade, že o to výslovne požiada
insolvenčný súd.
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
10.

Ďalšie informácie, ktoré môžu byť pre veriteľa relevantné:

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).
Ďalej v súlade s uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32OdK/218/2020 zo dňa 25.06.2020:
· Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
· V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„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.
· Veritelia prihlásia svoje pohľadávky v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu postupom
podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. V jednom
rovnopise doručí veriteľ prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška
považuje za doručenú aj na súde. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu
do času, kým správca neoznámi v obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne.
· Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
· 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
· Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
- pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá
ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
- budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
- 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:
- 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,
- 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,
- pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
- 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,
- peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
- 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:
- 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,
- pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
- zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
- pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
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- pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
- pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
- peňažný trest podľa Trestného zákona,
- nepeňažná pohľadávka.
· Podľa § 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:
- 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,
- 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,
- 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,
- bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
- v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
- 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,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
- bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
- 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,
- 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,
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- 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.
· Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§
31 ods. 1 ZKR).
SK

9

SK

ODDIEL III
Dátum a podpis
Tento oznam predkladá:
Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová
V mene
□

súdu, ktorý je príslušný na insolvenčné konanie

√

správcu vymenovaného pre insolvenčné konanie

V Bratislave

Dátum 30.07.2020
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K060478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištof Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Dieloch 831 / 20, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/218/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/218/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca dlžníka: Krištof Vladimír,
nar. 29.07.1978, bydlisko dlžníka/úpadcu: Na Dieloch 831 / 20, 900 51 Zohor, oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava,
počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. čísle
02/43422357, 0903400529 alebo emailom: gajdosova@elconsulting.sk.
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
V Bratislave dňa 30.07.2020
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

s

uplatnením

GDPR:

K060479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištof Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Dieloch 831 / 20, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/218/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/218/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Krištof Vladimír, bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Dieloch 831 / 20, 900 51 Zohor, dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1978 týmto, v súlade s § 32 ods. 7
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom,
je vedený vo Fio banke, a.s. č. účtu - IBAN: SK23 8330 0000 0024 0132 8575. 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. Ako vyriabilný symbol uvádza: 322182020.
V Bratislave 30.07.2020
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

s

uplatnením
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K060480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kucejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5178/42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1981
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/130/2020 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/130/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca dlžníka – Monika Kucejová, nar. 09.07.1981, bytom Stavbárska 5178/42, 821 07 Bratislava, 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 Bratislave dňa 03.08.2020
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K060481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan PAĽOVSKÝ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 11, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/109/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/109/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu) úpadcu: Ivan
PAĽOVSKÝ, dátum narodenia: 15.08.1956 s miestom trvalého pobytu: Furdekova 11, 851 04 Bratislava, štátny
občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej
podstaty:
·

žiadny majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 3. augusta 2020
Monika Martonová, správca
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K060482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan PAĽOVSKÝ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 11, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/109/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/109/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu) úpadcu: Ivan
PAĽOVSKÝ, dátum narodenia: 15.08.1956 s miestom trvalého pobytu: Furdekova 11, 851 04 Bratislava, štátny
občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do oddelenej podstaty:
·

žiadny majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 3. augusta 2020
Monika Martonová, správca

K060483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Dúbravcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 165, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.1.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/77/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/77/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 28OdK/77/2020 zo dňa 18.3.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Soňa Dúbravcová, nar. 5.1.1978, bytom 919 61 Ružindol 165. 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. Juraja Dragúna, so sídlom
kancelárie: Potočná 15, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 59/2020 dňa 25.3.2020.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
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že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Soňa Dúbravcová, nar. 5.1.1978, bytom 919 61 Ružindol 165, sa
končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Juraj Dragún
správca

K060484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Csöz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 892, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby
č. 030/2020
v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Miesto, dátum a čas vykonania 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:
Čas otvorenia dražby:

29.07.2020
09:45 hod. – 09:57 hod.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Trstice, katastrálne územie: Trstice, zapísané v evidencii
Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 282, a to konkrétne:
·
·

pozemok parcely registra "C" č. 685 o výmere 539 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra "C" č. 686 o výmere 327 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet
dražby“).
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Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
a) Poznamenáva sa zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane v zmysle ust. §
81 ods. 2 Daňového poriadku v prospech Daňového úradu Trnava, č. 9200502/5/4766972/2014/Guni,
b) Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu podľa Uznesenia Okresného súdu Trnava, sp.zn.
25K/6/2015,
c)

Poznamenáva sa zmena správcu konkurznej podstaty úpadcu na JUDr. Mareka Piršela,

d) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 34/14
(súdny exekútor JUDr. Ďuráková),
e)
Poznamenáva sa zákaz nakladať s nehnuteľnosťou počas trvania záložného práva bez súhlasu správcu
dane v zmysle ust. § 81 ods. 2 Daňového poriadku v prospech Daňového úradu Trnava, č.
9200502/5/4498057/2014/Guni,
f)
Poznamenáva sa zákaz nakladať s predmetom záložného práva v zmysle ust. § 81 ods. 2 Daňového
poriadku v prospech Daňového úradu Trnava, č. 9200503/5/2825746/2013/Smu,
g) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1453/2013 (súdny
exekútor JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.),
h)

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 34/14 (súdny exekútor JUDr. Ďuráková),

i)
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9200502/5/4498057/2014/Guni v prospech Daňového úradu
Trnava podľa Z – 5258/2014,
j)
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 26/2015 (súdny exekútor JUDr. Ladislav
Bango),
k) Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9200503/5/2825746/2013/Smu v prospech Daňového úradu
Trnava podľa Z – 5088/2013,
l)
Záložné právo v prospech spoločnosti BONI FRUCTI, spol. s r.o., IČO: 35 766 981, so sídlom: Lipnická ul.
3035/162, 900 42 Dunajská Lužná podľa Z 4755/2010.

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Pozemky parcely registra “C” č. 685 a 686, kat. územie Trstice
Predmet dražby je situovaný v zastavanom území obce a je prístupný z hlavnej cesty. Pozemok je rovinatý a má
tvar nepravidelného obdĺžnika s prístupom na dlhej strane. V čase obhliadky bol pozemok využívaný na
parkovanie pre vozidlá autobazáru a parkovanie pre zákazníkov občerstvenia. Situovaný je však medzi
pozemkami, na ktorých stoja rodinné domy. Je predpoklad, že by predmet dražby mohol byť v budúcnosti využitý
na výstavbu. Obec Trstice leží približne 22 km od okresného mesta Galanta, 50 km od krajského mesta Trnava a
65 km od hlavného mesta SR Bratislavy. V obci sa nachádza materská a základná škola, pošta, knižnica, lekáreň,
zdravotné stredisko, banka a predajňa potravín. Na pozemkoch je možnosť napojenia na verejný rozvod vody,
elektriny, plynu a káblovej televízie.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.
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Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 19/2020 zo dňa 11.02.2020, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Luciou Magulovou:
24.000,- EUR (slovom: dvadsaťštyritisíc EURO)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46141 341

IČ DPH:

SK 2023250229

Zapísaná:
vložka č. : 72494/B
Licitátor:

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

Cena dosiahnutá vydražením:

36.200,- EUR (slovom: tridsaťšesťtisícdvesto EURO)

JUDr. Marek Piršel, správca

K060485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Aladár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 1247, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/234/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/234/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správkyňa dlžníka: Aladár Farkas, nar. 09.07.1983, trvale bytom 925 85 Neded 1247, v zmysle §32 ods. 7 písm.
b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590, vedený v Raiffeisen banke, VS: 3220.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Piešťanoch dňa 03.08.2020
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K060486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Aladár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 1247, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/234/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/234/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa vo veci oddlženia dlžníka - Aladár Farkas, nar. 09.07.1983, trvale bytom 925
85 Neded 1247, oznamujem všetkým veriteľom a oprávneným osobám, že podateľňa Kancelárie správkyne na
Kukučínovej ul. č. 11 v Piešťanoch je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správkyni, ako aj na
nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.,
vždy po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č.t.: +421 33 7733751, poštou alebo na e-mailovej adrese:
b.volarova@v-invest.sk.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K060487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Zoznam
všeobecná podstata

majetku

úpadca ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o.,
Coburgova 48
917 01 Trnava
č. k. 25K/3/2020
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z ktorého sa preraďuje majetok do oddelenej podstaty:

1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (UniCredit Bank)
2. Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava (DÚ TT)

Súpisové zložky majetku :

č.3
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava , k. ú.
Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/6 o výmere 286 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 9.000,- EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.6
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/9 o výmere 59 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 1.842,52 EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradená do oddelene podstaty DÚ TT- 30.6.2020
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č.8
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/12 o výmere 282 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 8.806,86 EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank- 30.6.2020

č.12
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/58 o výmere 10 410 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 325 104,30 EUR
Deň zápisu:2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.16
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
Podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/162 o výmere 757 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota:

23.641,11 EUR
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Deň zápisu : 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.17
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/195 o výmere 984 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 30. 730,32EUR
Deň zápisu : 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.18
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/201 o výmere 1466 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 45.783,18 EUR
Deň zápisu : 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.20
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
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podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/320 o výmere 1645 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 51 373,35EUR
Deň zápisu : 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.21
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
Podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8603/1 o výmere 9291 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 290 157,93EUR
Deň zápisu : 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.22
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8603/2 o výmere 167 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 5.500,--EUR
Deň zápisu : 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.23
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Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
kompresorová stanica
kompresorová stanica
na parcele č.8598 /6
Súpisová hodnota: 33 998,28EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.24
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
oceľový prístrešok
na parcele č.8598 /7
Súpisová hodnota: 333,50 EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradená do oddelene podstaty DÚ TT- 30.6.2020

č.25
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
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sklad modelov
na parcele č.8598 /8
Súpisová hodnota: 38 092,08EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradená do oddelene podstaty DÚ TT- 30.6.2020

č.28
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
výmenníková stanica- sklad
na parcele č.8598 /12
Súpisová hodnota: 18 444, 67EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.29
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
sklad liatiny
na parcele č.8598 /20
Súpisová hodnota: 47 623,15EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradená do oddelene podstaty DÚ TT- 30.6.2020
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č.32
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
žeriavová dráha skladu surovín
na parcele č.8598 /58
Súpisová hodnota: 199 229,03EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

č.34
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
dielňa
na parcele č.8603 /1
obsahuje :
elektroúdržba, trafostanica
Súpisová hodnota: 21 514,07EUR
dielne, šatne, bufet
Súpisová hodnota: 90 158,05EUR
Dielne- výrobná hala
Súpisová hodnota: 760 244,27EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank
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č.35
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
administratívna budova
administratívna budova
na parcele č.8603 /2
Súpisová hodnota: 243 434,10EUR
Deň zápisu: 2.7.2020
Preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank

K060488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Aladár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 1247, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/234/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/234/2020
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“
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(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 mäon Macuräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správkyňa dlžníka Aladár Farkas, nar.
09.07.1983, trvale bytom 925 85 Neded 1247 (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 20.07.2020 sp. zn. 36OdK/234/2020, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. 143/2020 dňa 27.07.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Barbora
Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany značka správcu: S489 (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt: Aladár Farkas, born 09.07.1983, domiciled 925 85 Neded 1247, my duty is to inform you that the District
Court in Trnava dated on 20.07.2020, No. 36OdK/234/2020, and promulgated in the Commercial bulletin
No.143/2020 dated on 27.07.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Babora Volárová, based Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, registr. number: S489 as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Piešťanoch dňa 03.08.2020
JUDr. Barbora Volárová, správca/trustee

K060489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

ODDELETÁ PODSTATA
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veriteľa TECHNIA, spol. s r.o. , IČO: 31410936,
940 01 Nové Zámky, Komárňanská 72
zoznam majetku úpadcu ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o., Coburgova 48 Trnava
č. k. 25K/3/2020

z ktorého sa preraďuje majetok do oddelenej podstaty

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (UniCredit Bank)

Súpisové zložky majetku :

č.1
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Priama brúska, typ: MSH 843-1, s nečitateľným výrobným štítkom,
výrobca OS FEIN, katalógové číslo 4,
adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky
Súpisová hodnota:

877 EUR

Deň zápisu: 10.7.2020

č.2
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Priama brúska - VF, typ: MSH 843, s nečitateľným výrobným štítkom,
výrobca OS FEIN,
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adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky,
Súpisová

hodnota:

877

EUR

Deň zápisu: 10.7.2020

č.3
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Priama brúska - VF,typ: MSH 843-1, s nečitateľným výrobným štítkom, výrobca OS FEIN,
adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky
Súpisová

hodnota:

877

EUR

Deň zápisu: 10.7.2020

č.4
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Uhlová brúska, typ: WSG 17-150P,
výrobné číslo: 2018.04.012698, výrobca OS FEIN, katalógové číslo 81,

adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky,
Súpisová

hodnota:

188

EUR

Deň zápisu: 10.7.2020

č.5
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Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Uhlová brúska, typ: WSG 17-150P,
výrobné číslo: 2016.08.015458, výrobca OS FEIN, katalógové číslo 74,
adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky,
Súpisová

hodnota:

160

Deň zápisu: 10.7.2020
Všetky súpisové zložky preradené do oddelenej podstaty UniCreditBank 3.8.2020.

K060490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zoznam majetku
Oddelená podstata veriteľa
Finančné riaditeľstvo SR , Daňový úrad Trnava ( DÚ TT)
úpadca ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o.,
Coburgova 48
917 01 Trnava
č. k. 25K/3/2020
Súpisové zložky majetku :

č.1
Opis súpisovej zložky majetku:
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Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava , k. ú.
Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/9 o výmere 59 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 1.842,57EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

č.2
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava ,
Sklad modelov
na parcele č.8598 /8
Súpisová hodnota: 30.560,61EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

č.3
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava ,
oceľový prístrešok
na parcele č.8598 /7
Súpisová hodnota: 333,50 EUR
Deň zápisu: 30.7.2020
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č.4
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava ,
sklad liatiny
na parcele č.8603 /20
obsahuje :
Súpisová hodnota: 47 623,15 EUR
Deň zápisu: 30.7.2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opis zabezpečovacieho práva

Na všetky vyššie uvedené súpisové zložky je zriadené zabezpečovacie - záložné právo .

Na nehnuteľnosti súpisová zložka č. 2- 4 vzniklo záložné právo zápisom do katastra nehnuteľností dňom
5.11.2019 ako prvé v poradí na základe Rozhodnutia č. 102360861/2019 zo dňa 14.10.2019 vykonateľné
21.10.2019 .Záložné právo je zapísané na LV č. 5308 vedeného pre k.ú. Trnava.

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom:

peňažná pohľadávka vo výške :

49 201,61 Eur,
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 1 a prihlášku veriteľa zv.č. 16
( DP DPH 8/2019 zo dňa 25.9.2019 )

Na nehnuteľnosti súpisová zložka č. 1 vzniklo záložné právo zápisom do katastra nehnuteľností dňom
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25.2.2020 ako prvé v poradí na základe Rozhodnutia č. 100348817/2020 zo dňa 4.2.2020.
Záložné právo je zapísané na LV č. 5308 vedeného pre k.ú. Trnava a zabezpečuje peňažnú pohľadávku :

peňažná pohľadávka vo výške :

22 286,15 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 2 a prihlášku veriteľa zv.č. 16
( DP DPH 11/2019 zo dňa 20.12.2019 )

Na nehnuteľnosti súpisová zložka č. 1 vzniklo záložné právo zápisom do katastra nehnuteľností dňom
13.3.2020 ako druhé v poradí na základe Rozhodnutia č. 100482196/2020 zo dňa 20.2.2020
Záložné právo je zapísané na LV č. 5308 vedeného pre k.ú. Trnava a zabezpečuje peňažnú pohľadávku :

peňažná pohľadávka vo výške :

26.870,16 Eur
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 3 a prihlášku veriteľa zv.č. 16
( DP DPH 12/2019 zo dňa 24.1.2020 )

Na nehnuteľnosti súpisová zložka č. 1 vzniklo záložné právo zápisom do katastra nehnuteľností dňom
14.4.2020 ako tretie v poradí na základe Rozhodnutia č. 100708619/2020 zo dňa 20.3.2020
Záložné právo je zapísané na LV č. 5308 vedeného pre k.ú. Trnava a zabezpečuje peňažnú pohľadávku :

peňažná pohľadávka vo výške :

25.037,55 Eur
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 4 a prihlášku veriteľa zv.č. 16
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( DP DPH 1/2020 zo dňa 25.2.2020 )
______________________________________________________________________________

Informácia :

Záložné právo veriteľa DÚ TT v druhom poradí je zriadené aj na

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
administratívna budova (skoršie záložné právo má UniCreditBank)
na parcele č.8603 /2
Súpisová hodnota: 243 434,10EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

a

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
kompresorová stanica ( skoršie záložné právo má UniCreditBank)
na parcele č.8598 /6
Súpisová hodnota: 33 998,28EUR
Deň zápisu: 30.7.2020
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zabezpečujúc peňažnú pohľadávku :

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom:

peňažná pohľadávka vo výške :

49 201,61 Eur,
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 1 a prihlášku veriteľa zv.č. 16
( DP DPH 8/2019 zo dňa 25.9.2019 ).

Platí , že po speňažení nehnuteľností

stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísanej na LV č. 5308, ako
administratívna budova na parcele č.8603 /2 a
stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísanej na LV č. 5308, ako
kompresorová stanica na parcele č.8598 /6

a po uspokojení veriteľa , ktorý má prednostné zabezpečovacie právo, (UniCreditBank ,)
ak zvýšia finančné prostriedky ,
bude sa uspokojovať veriteľ , ktorý má záložné právo v druhom poradí (DÚ TT ) i z výťažku
nehnuteľností, pretože má záložné právo v druhom poradí( § 69 z.č.7/2005 Z.z. ) .

K060491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
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Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

1.časť

Zoznam majetku
Oddelená podstata veriteľa
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(

UniCreditBank)

úpadca ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o.,
Coburgova 48
917 01 Trnava
č. k. 25K/3/2020

Súpisové zložky majetku :

č.1
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava , k. ú.
Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/6 o výmere 286 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 9.000,- EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

č.2
Opis súpisovej zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/201 o výmere 1466 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 45.783,18 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.3
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/12 o výmere 282 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 8.806,86 EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

č.4
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/58 o výmere 10 410 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 325 104,30 EUR
Deň zápisu:30.7.2020

č.5
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
Podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/162 o výmere 757 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota:

23.641,11 EUR

Deň zápisu : 30.7.2020

č.6
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/195 o výmere 984 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 30. 730,32EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.7
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/320 o výmere 1645 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 51 373,35EUR

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

200

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

Deň zápisu : 30.7.2020

č.8
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
Podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8603/1 o výmere 9291 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 290 157,93EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.9
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8603/2 o výmere 167 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 5.500,--EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.10
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
kompresorová stanica
na parcele č.8598 /6
Súpisová hodnota: 33 998,28EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

č.11
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
výmenníková stanica- sklad
na parcele č.8598 /12
Súpisová hodnota: 18 444, 67EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

č.12
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
žeriavová dráha skladu surovín
na parcele č.8598 /58
Súpisová hodnota: 199 229,03EUR
Deň zápisu: 30.7.2020
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č.13
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
dielňa
na parcele č.8603 /1
obsahuje :
elektroúdržba, trafostanica
Súpisová hodnota: 21 514,07EUR
dielne, šatne, bufet
Súpisová hodnota: 90 158,05EUR
Dielne- výrobná hala
Súpisová hodnota: 760 244,27EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

č.14
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
administratívna budova
na parcele č.8603 /2
Súpisová hodnota: 243 434,10EUR
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Deň zápisu: 30.7.2020

č.15
Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
2.404,46EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke tovaru
vyúčtovaná faktúrou č. 22015423
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: ZF Slovakia , a.s.
IČO: 36 707 341
Strojárenská 7238/2 917 02 Trnava
Súpisová hodnota: 2.404,46 EUR
Deň zápisu : 16.7.2020
Speňažené :21.6.2020

č.16

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 0,05EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke tovaru
vyúčtovaná faktúrou č. 22015423
Dátum splatnosti: 25.5.2020
Dlžník: ZF Slovakia , a.s.
IČO: 36 707 341
Strojárenská 7238/2 917 02 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

Súpisová hodnota: 0,05 EUR
Deň zápisu : 16.7.2020
Speňažené : 21.6.2020

č.17

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

6,72
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke tovaru
vyúčtovaná faktúrou č. 22015346
Dátum splatnosti: 13.3.2020
Dlžník: Technoplast v.d.
IČO: 00 167 827
Pod Kalváriou 10, 955 01 Topoľčany
Súpisová hodnota: 6,72 EUR
Deň zápisu : 16.7.2020
Speňažené:

20.7.2020

č.18

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

787,92
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015390
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum splatnosti: 23.4.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 787,92 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.19

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

768,47
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015400
Dátum splatnosti: 2.5.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 768,47 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.20

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

4.947,60
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyúčtovaná faktúrou č. 22015401
Dátum splatnosti: 2.5.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 4.947,60 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.21
Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

14.056,56
Mena: EUR

suma:

14.056,56

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015418
Dátum splatnosti: 30.4.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 14.056,56 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.22

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
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EUR

Deň vydania: 06.08.2020

Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015418
Dátum splatnosti: 30.4.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 14.056,56 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č. 23

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2.520,--

EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21715316
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: REKORD, spol.sr.o.
IČO: 34115951
Coburgova 2263/84, Trnava 917 02
Súpisová hodnota: 2. 520,-- EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č. 24

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková
EUR

Deň vydania: 06.08.2020

suma:

250,37
Mena: EUR

suma:

837,01
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22015407
Dátum splatnosti: 16.6.2020
Dlžník: Secop s.r.o.
IČO: 35800399
Továrenská 49, Zlaté Moravce 953 01
Súpisová hodnota: 250,37 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.25

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR
Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21715316
Dátum splatnosti: 12.6.2020
Dlžník: SB RECYKLING, s.r.o.
IČO: 36339351
Kasárenská 9, Trenčín 911 01
Súpisová hodnota: 837,01 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č. 26

Opis súpisovej zložky majetku:
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Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

2.299,08
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22015027
Dátum splatnosti: 5.1.2020
Dlžník: ORSA Group .s.r.o.
IČO: 36565539
Benkova 374/11, Nitra – Klokočina 949 11
Súpisová hodnota: 2.299,08 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č. 27

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

200,-Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Zmluva o spolupráci
vyúčtovaná faktúrou č. 9
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: Mušuka Marek
IČO: 47512504
Partizánska 133, 980 61 Tisovec
Adresa na doručovanie :Daxuerová645, Tisovec
Súpisová hodnota: 200,-- EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č. 28

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

10,-Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Zmluva o spolupráci
vyúčtovaná faktúrou č. 9
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: Jurmák Štefan
IČO: 52 551 521
Hlinné 250
Súpisová hodnota: 10,-- EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č. 29

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

10.450,-Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Náhrada škody

Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: Korka Jozef
IČO: 51 760 223
094 35 Soľ 517
Súpisová hodnota: 10.450,-- EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

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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Deň vydania: 06.08.2020

č. 30

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

300,--

EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Pokuta

Dátum splatnosti: 25.7.2018
Dlžník: Farkaš Jozef
IČO: 51 292 424
982 65 Radkova 120
Súpisová hodnota: 300,-- EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č. 31

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

730,-Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Pokuta
vyúčtovaná faktúrou č. 21815064
Dátum splatnosti: 3.2.2018
Dlžník: EKOMA spol. s.r o.
IČO: 46076221

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

212

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

Jamnického 3, 841 05 Bratislava
Súpisová hodnota: 730,-- EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.32

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

8 850,-Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Náhrada škody
Dátum splatnosti: 25.7.2018
Dlžník: Nejezchleb Ľuboš
919 32 Opoj ,242
Súpisová hodnota: 8.850,-- EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.33

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

8.531,92
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011127
Dátum splatnosti: 19.3.2020
Dlžník: BONDIOLI&PAVESI S.p.A.
IČO: P.IVA 01940930207
Via 23 Aprile 35/a I-46029 Suzzara (MN)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

Súpisová hodnota: 8.531,92EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.34

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

8.410,18
Mena: EUR

suma:

1.192,48
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011151
Dátum splatnosti: 1.4.2020
Dlžník: BONDIOLI&PAVESI S.p.A.
IČO: P.IVA 01940930207
Via 23 Aprile 35/a I-46029 Suzzara (MN)
Súpisová hodnota: 8.410,18 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020
č.35

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR
Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21911427
Dátum splatnosti: 24.7.2019
Dlžník: Cogogno Maurizio&C.srl
IČO: R.E.A.196234,Reg.Imp. PD 02011460280
Via I Maggio,25- Z.A, 35022 Anguillara Veneta (PD)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

Súpisová hodnota: 1.192,48 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.36

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

927,55
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011134
Dátum splatnosti: 20.3.2020
Dlžník: Maschinenbau Dahme GmbH
IČO: Handelsregister Amtsgericht Potsdam, HRB 8334
Nachthainichenweg 20, D-15936 Dahme/Mark
Súpisová hodnota: 9.27,55EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.37

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

328,90EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711511
Dátum splatnosti: 17.8.2017
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 328,90 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.38

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
313,15EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711609
Dátum splatnosti: 4.10.2017
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 313,15 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.39

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
117,55EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711868

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

Dátum splatnosti: 10.1.2018
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 117,55 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.40

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:
2 240,62EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011140
Dátum splatnosti: 22.3.2020
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 2 240,62 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.41

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

6 062,02EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

vyúčtovaná faktúrou č. 22011150
Dátum splatnosti: 1.4.2020
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 6 062,02 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.42

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

227,04EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21911709
Dátum splatnosti: 21.12.2019
Dlžník: GRUPPOPALAZZETTI
IČO: P.i.IT00429500937
Via Roveredo 103 33080 Porcia (Pn)
Súpisová hodnota: 227,04 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.43

Opis súpisovej zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

Peňažná pohľadávka:
Celková
820,00EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011002
Dátum splatnosti: 1.1.2020
Dlžník: SMW Metallverarbeitung GmbH
IČO:Ust-IdNr. FN 164417s, Firmensitz ATU43497505
Gewerbepark 2, aA -4716 Hofkirchen
Súpisová hodnota: 820,00 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.44

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
195,80EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011103
Dátum splatnosti: 6.3.2020
Dlžník: Súdguss GmbH
IČO:HRB 1876
Niederlassung Ortrand Kónigsbrúcker Str.11/12, D-01990 Ortand
Súpisová hodnota: 195,80 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.45

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
1 891,52EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011162
Dátum splatnosti: 27.5.2020
Dlžník: TOS Znojmo , Inc
IČ: 46347691
Družstevní 2825, 669 02 Znojmo
Súpisová hodnota: 1.891,52 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.46

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
433,18EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711842
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 433,18 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

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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Deň vydania: 06.08.2020

č.47

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2 822,23EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011008
Dátum splatnosti: 6.12.2019
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 822,23EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.48

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

495,60EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011034
Dátum splatnosti: 3.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 495,60EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

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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Deň vydania: 06.08.2020

č.49

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
1 058,09EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011035
Dátum splatnosti: 3.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 1 058,09 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.50

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 3 145,02EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011036
Dátum splatnosti: 03.01.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 3 145,02 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

Deň zápisu : 31.7.2020

č.51

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2 560,67EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011040
Dátum splatnosti: 3.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 560,67 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.52

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
3 632,78EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011054
Dátum splatnosti: 16.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 3 632,78 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.53

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
2 011,54EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011068
Dátum splatnosti: 24.01.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 011,54 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.54

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2 722,08
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011069
Dátum splatnosti: 24.1.2020
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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Deň vydania: 06.08.2020

Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 722,08 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.55

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

1.872,96EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011070
Dátum splatnosti: 24.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 1 872,96EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.56

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
648,08EUR
EUR

suma:
Mena:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 06.08.2020

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011071
Dátum splatnosti: 24.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 648,08 EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.57

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:
2 273,--EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 2146025
Dátum splatnosti: 11.08 2014
Dlžník: Ostlangenberg CNC Dreh-und Frástechnik GmbH
IČO: HRB 9333 DE 1800398068
Waldstrasse 4 , 33449 Lanngenberg
Súpisová hodnota: 2 273,-- EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.58

Opis súpisovej zložky majetku:

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

16.

Deň vydania: 06.08.2020

351,--EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21411350
Dátum splatnosti: 7.8.2014
Dlžník: Ostlangenberg CNC Dreh-und Frástechnik GmbH
IČO: HRB 9333 DE 1800398068
Waldstrasse 4 , 33449 Lanngenberg
Súpisová hodnota: 16.351,-- EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.59

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

96,--EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: poplatky za mýto ČR
vyúčtovaná faktúrou č. 210056604
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: Rěditelství silnic a dálnic ČR
IČO: 65 993 390
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Súpisová hodnota: 96,--EUR
Deň zápisu : 31.7.2020

č.60
Opis súpisovej zložky majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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z

účtu

alebo

Deň vydania: 06.08.2020

inej

formy

vkladu

Číslo účtu (názov a forma vkladu): IBAN: SK 88 1100 0000 0026 2523 0200
Zostatková suma: 873,65 Eur
k dátumu:
14.
7.
Mena:
Banka (alebo iná inštitúcia): Tatra banka a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Právny dôvod :zabezpečené finančné prostriedky na účte úpadcu
Súpisová
Deň zápisu : 31.7.2020

hodnota

:873,65

Eur

č.61

Opis súpisovej zložky majetku:

Osobné motorové vozidlo
Značka: BMW 530 D,
VIN: WBADL71070GV20832
EČV: TT-500 BR
Typ: 306D1-N KAT
Rok výroby: 2003
Farba: MODRÁ metalíza
Identifikačné č. motora: 25425366
Zdvihový objem: 2 926 cm3
Druhy paliva: NM
Počet km: 509 095
Súpisová hodnota: 20.000,- EUR
Deň zápisu: 31.7.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č.62

Opis súpisovej zložky majetku:

Osobné motorové vozidlo
Značka: CITROEN
Obchodný názov: BERLINGO
VIN: VF77J5FS0AJ592225
EČV: TT421EC
DÁTUM PREVEJ EVIDENCIE : 31.3.2010
Farba: červená
Identifikačné č. motora: 5 FS
Zdvihový objem: 1 598 cm3
Druhy paliva: BA 95 B
Počet km: 152 431
Súpisová hodnota: 9.000,- EUR
Deň zápisu: 31.7.2020

č.63

Opis súpisovej zložky majetku:

Osobné motorové vozidlo
Značka: ŠKODA
Obchodný názov: OCTAVIA
VIN: TMBJS41U768878364
EČV: TT-504CS
DÁTUM PREVEJ EVIDENCIE : 30.6.2006

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Farba: BÉŽOVÁ CAPUCCINO METALÍZA
Identifikačné č. motora: AXR
Zdvihový objem: 1 896 cm3
Druhy paliva: NM
Počet km : 399 158
Súpisová hodnota: 5.000 Eur
Deň zápisu: 31.7.2020

č.64

Opis súpisovej zložky majetku:

Nákladné motorové vozidlo
Značka: DAF
Obchodný názov: LF45.220 4x2
VIN: XLRAE45GF0L328901
EČV: TT864CY
DÁTUM PREVEJ EVIDENCIE : 21.2.2007
Farba: červená
Identifikačné č. motora: GR 165 S1
Zdvihový objem: 6 692,6 cm3
Druhy paliva: NM
Počet km: 473 160
Súpisová hodnota: 40.000,- EUR
Deň zápisu: 31.7.2020

č.65

Opis súpisovej zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Osobné motorové vozidlo
Značka: ŠKODA
Obchodný názov: FABIA
VIN: TMBHY26Y874007298
EČV: TT-506CS
DÁTUM PREVEJ EVIDENCIE : 30.6.2006
Farba: BÉŽOVÁ CAPUCCINO METALÍZA
Identifikačné č. motora: BME
Zdvihový objem: 1198 cm3
Druhy paliva: BA 95 N
neštartuje
Súpisová hodnota: 1.500,- EUR
Deň zápisu: 31.7.2020

č.66

Opis súpisovej zložky majetku:

Motorové vozidlo- nákladný valník
Značka a obchodný názov HYUNDAI SR H-1
Výrobné číslo motora: D4BH3850093
EČV: TT-752BS
DÁTUM PREVEJ EVIDENCIE : 8.12.2003
Farba: Modro tmavá
Neštartuje , porucha motora, prázdne pneumatiky
Zdvihový objem: 2476 cm3
Súpisová hodnota: 500,- EUR
Deň zápisu: 31.7.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č.67

Opis súpisovej zložky majetku:

Vozidlo- príves nákladný
Značka: PONGRATZ GPA 200G
Obchodný názov: PONGRATZ , BRATISLAVA ,SR
Výrobné číslo : U5GV0900211010516
EČV: TT-915YB
ROK VÝROBY : 2001
Karoséria : valníková ,
farba šedá
Súpisová hodnota: 750,- EUR
Deň zápisu: 31.7.2020

č.68

Opis súpisovej zložky majetku:

Vozidlo- príves nákladný valníkový
Kategória :PV-02-PN-V
Značka: VZ 3302 1500
Výrobné číslo : U5N33021531BP0690
EČV: TT-681 YC
ROK VÝROBY : 2003
Karoséria : valníková ,
farba STRIEBORNÁ
Súpisová hodnota: 2.000,- EUR
Deň zápisu: 31.7.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č.69

Opis súpisovej zložky majetku:

Nákladné motorové vozidlo
Značka: TATRA
Odobraté tabuľky s EČV: TT-390CC
Odobraté osvedčenie o evidencii vozidla: SG 011579
ODOBRATÝ technický preukaz AH013549
NEPOJAZDNÉ
Súpisová hodnota: 500,- EUR
Deň zápisu: 31.7.2020

č.70
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Priama brúska, typ: MSH 843-1, s nečitateľným výrobným štítkom,
výrobca OS FEIN, katalógové číslo 4,
adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky
ktorý vykonal reálny úkon a hnuteľnú vec zadržal
Súpisová

hodnota:

877

Deň zápisu: 3.8.2020

č.71
Opis súpisovej zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hnuteľná vec :
Priama brúska - VF, typ: MSH 843, s nečitateľným výrobným štítkom,
výrobca OS FEIN,
adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky,
ktorý vykonal reálny úkon a hnuteľnú vec zadržal
Súpisová
EUR

hodnota:

877

Deň zápisu: 3.8.2020

č.72
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Priama brúska - VF,typ: MSH 843-1, s nečitateľným výrobným štítkom, výrobca OS FEIN,
adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky
ktorý vykonal reálny úkon a hnuteľnú vec zadržal
Súpisová

hodnota:

877

EUR

Deň zápisu: 3.8.2020

č.73
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Uhlová brúska, typ: WSG 17-150P,
výrobné číslo: 2018.04.012698, výrobca OS FEIN, katalógové číslo 81,
adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky,
ktorý vykonal reálny úkon a hnuteľnú vec zadržal
Súpisová
EUR

hodnota:

188

Deň zápisu: 3.8.2020

č.74
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Uhlová brúska, typ: WSG 17-150P,
výrobné číslo: 2016.08.015458, výrobca OS FEIN, katalógové číslo 74,
adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky,
ktorý vykonal reálny úkon a hnuteľnú vec zadržal
Súpisová

hodnota:

160

EUR

Deň zápisu: 10.7.2020

____________________________________________________________________________
Opis zabezpečovacieho práva

Na všetky vyššie uvedené súpisové zložky je zriadené zabezpečovacie - záložné právo .

Na hnuteľné veci a pohľadávky vzniklo záložné právo registráciou zo dňa 25.11.2019
na základe Zmluvy o zriadení záložného práva uzatvorenou medzi veriteľom a úpadcom 31.7.2019 ako prvé
v poradí.

Na nehnuteľnosti vzniklo záložné právo zápisom do katastra nehnuteľností dňom 6.2.2015 ako prvé v poradí
na základe Zmluvy o zriadení záložného práva uzatvorenou medzi veriteľom a úpadcom 12.1.2015, záložné
právo je zapísané na LV č. 5308 vedeného pre k.ú. Trnava.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom:

peňažná pohľadávka vo výške :

1 360 498,27 EUR,
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 1 a prihlášku veriteľa zv.č. 39
(Zmluva o kontokorentnom úvere číslo 000133/CORP/2014 zo dňa 5.5.2014 )

peňažná pohľadávka vo výške :

10 978,79 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 2 a prihlášku veriteľa zv.č. 39
( Zmluva o úvere číslo 000056/CORP/2016 zo dňa 18.2.2016).

K060492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Nečas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. L. Svobodu 1359/14, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.7.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/71/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/71/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 28OdK/71/2020 zo dňa 17.3.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Lukáš Nečas, nar. 4.7.1990, bytom 905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 1359/14, podnikajúca pod
menom Lukáš Nečas, miestom podnikania 905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 1359/14, IČO: 45 350 850. 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. 57/2020 dňa 23.3.2020.
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“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Lukáš Nečas, nar. 4.7.1990, bytom 905 01 Senica, Gen. L. Svobodu
1359/14, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca

K060493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Herdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 631, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.7.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/138/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/138/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 28OdK/138/2020 zo dňa 27.5.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Beáta Herdová, nar. 27.7.1972, bytom 920 56 Dvorníky č. 631. 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. 105/2020 dňa 3.6.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Beáta Herdová, nar. 27.7.1972, bytom 920 56 Dvorníky č. 631, sa
končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Vráblik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájske 178, 951 33 Hájske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/304/2019/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/304/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Na základe zistenia správcu bol aministratívnou chybou zrušený pre nedostatok majetku dňa v OV č.30/2020
konkurz na dlžníka Zdenko Vráblik, narodený 5.7.1973, bytom Hájske 178, Hájske.Oznamujem veriteľom, že
konkurz na menovaného pokračuje.

JUDr.Viola Dudáková
správca

K060495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Ábrahám
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 0, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/47/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/47/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : Pavel Ábrahám, nar. 28.02.1963, bytom 929 01
Dunajská Streda, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehote boli doručené do kancelárie správcu
prihlášky veriteľov :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2,821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713.
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 1.197,66€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 4.
JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K060496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Décsi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 3300/6, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/108/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/108/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Zoltán Décsi, narodený 03.03.1983, trvale
bytom Komárňanská 3300/6, 932 01 Veľký Meder, IČO: 44 343 558
oznamuje:
Správca končí konkurz na majetok dlžníka po tom, čo zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil
žiadny veriteľ.
V Trnave dňa 03.08.2020, JUDr. Peter Ondreička, správca

K060497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Angyal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 925 71, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1960
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/241/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/241/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 23.07.2020 č. k.: 25OdK/241/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 146/2020 zo dňa 30.07.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 31.07.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ján Angyal, narodený 04.01.1960, trvale bytom 925 71 Trnovec nad Váhom,
podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Ján Angyal BONITAS, IČO: 11969 377, s miestom podnikania
Trnovec nad Váhom 570, 925 71 Trnovec nad Váhom, (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“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 25OdK/241/2020S1806 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
darekon.spravca@gmail.com.
DAREKON, k. s., správca S1806
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K060498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Angyal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 925 71, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1960
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/241/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/241/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 23.07.2020 č. k.: 25OdK/241/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 146/2020 zo dňa 30.07.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 31.07.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ján Angyal, narodený 04.01.1960, trvale bytom 925 71 Trnovec nad Váhom,
podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Ján Angyal BONITAS, IČO: 11969 377, s miestom podnikania
Trnovec nad Váhom 570, 925 71 Trnovec nad Váhom, (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“).
V zmysle ustanovenia § 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 v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Ing. Ján Angyal“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K060499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Taksonyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 930 21 Dunajský Klátov 160
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1984
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/214/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/214/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Tímea Taksonyiová, narodená 27.02.1984, trvale bytom 930 21 Dunajský
Klátov 160, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 3, 917
01 Trnava, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame
dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel.
čísle: +421 (2) 5413 1276.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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LexCreditor k.s.

K060500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Taksonyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 930 21 Dunajský Klátov 160
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1984
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/214/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/214/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka Tímea Taksonyiová, narodená 27.02.1984, trvale bytom 930 21 Dunajský Klátov
160, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania –
veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený
v ČSOB a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K060501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orihel Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 310, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1971
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/145/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/145/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Veriteľ: Viktória Orihelová, trvale bytom Kátlovce 310, 919 55 Kátlovce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

241

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

Prihláška pohľadávok v celkovej výške: 7.000,- Eur
Doručená dňa 03.08.2020
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Trnave, dňa 03.08.2020
Prvý správcovský dom, k.s., Správca dlžníka

K060502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 766 / 5, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1984
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/155/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/155/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 26.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Martin Bačák,
nar.: 02.05.1984, trvale bytom Sídlisko 766/5, 930 39 Zlaté Klasy, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník “) a do
funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády
1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 104/2020 zo dňa 02.06.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
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.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Gbeloch, dňa 03.08.2020
K/V insolvency, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K060503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Gáliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonica 391, 906 32 Jablonica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/147/2020 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/147/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Jana Gáliková, nar. 13.09.1980, trvale bytom Jablonica 391, 906
32 Jablonica, zast.Centrum právnej pomoci- kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
kancelária CPP v Trnave, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata by nepokryla náklady konkurzu.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K060504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Rolincová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätopeterská 1481/13, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/103/2020 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/103/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Alžbeta Rolincová, nar. 17.04.1985, trvale bytom Svätopeterská
1481/13, 920 01 Hlohovec, zast. Centrum právnej pomoci- kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, kancelária CPP v Trnave, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že v súlade s
ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata by nepokryla náklady konkurzu.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K060505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohuslav Holček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 212, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/82/2020 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/82/2020
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

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Bohuslav Holček, nar. 25.05.1948, trvale bytom 925 85 Neded
212, zast. Centrum právnej pomoci- kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária
CPP v Nitre, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata by nepokryla náklady konkurzu.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K060506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tavaliová Krajčovičová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jirásková 24, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/30/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/30/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Michal Černek, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Černek, správca

K060507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Ďurman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V slatinách 592/32, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/266/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/266/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Igor Ďurman, nar. 30.11.1975, trvale bytom
V slatinách 592/32, 018 64 Košeca, sp. zn. 40OdK/266/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K060508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hulc Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2007 / 16, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/307/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/307/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Martin Hulc, nar. 27.4.1985, trvale bytom Rozkvet 2007/16, 017 01
Považská Bystrica, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na ul. Bratislavská 354/32 v
pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu kancelárie alebo telefonicky
na tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk. Právo nahliadať do spisu majú
osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K060509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hulc Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2007 / 16, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/307/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/307/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii Ing. Beata Krausová, správca úpadcu úpadcu Martin Hulc, nar. 27.4.1985, trvale bytom
Rozkvet 2007/16, 017 01 Považská Bystrica v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 403072020 ako špecifického symbolu.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K060510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gemerová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 1700/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/323/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/323/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Lucia Gemerová, nar. 18.11.1981, trvale bytom Vodárenská 1700/11,
911 01 Trenčín v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na ul. Bratislavská 354/32 v
pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu kancelárie alebo telefonicky
na tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk. Právo nahliadať do spisu majú
osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K060511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gemerová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 1700/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/323/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/323/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Lucia Gemerová, nar. 18.11.1981, trvale bytom
Vodárenská 1700/11, 911 01 Trenčín v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 403232020 ako špecifického symbolu.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K060512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Zdurienčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2654/65, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/308/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/308/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Ľubomír Zdurienčík, nar. 24.11.1959, trvale bytom Partizánska 2654/65,
017 01 Považská Bystrica týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci
konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.
JUDr. Róbert Fatura, správca

K060513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Zdurienčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2654/65, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/308/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/308/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Ľubomír Zdurienčík, nar. 24.11.1959, trvale bytom Partizánska
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2654/65, 017 01 Považská Bystrica v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK87 1100 0000 0029 3521 7095.
Preddavok na trovy konania 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, 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 čísla 403520 ako špecifického symbolu.
JUDr. Róbert Fatura, správca

K060514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Zdurienčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2654/65, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/308/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/308/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec: Informácia pre zahraničných veriteľov o konkurznom konaní

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 40OdK/308/2020-16 zo dňa 15.07.2020, ktoré bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 139/2020 dňa 21.07.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Ľubomír Zdurienčík, nar. 24.11.1959, trvale bytom Partizánska 2654/65, 017 01 Považská Bystrica,
a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.
Podľa ustanovenia § 167l zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. (ďalej len „ZKR“) Veriteľ (§
166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. 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.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). 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). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. 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).
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.
Táto správa bola vyhotovená pre veriteľov, ktorých bydlisko alebo sídlo nie je zrejmé z obchodnej evidencie
úpadcu.
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JUDr. Róbert Fatura
Správca konkurznej podstaty

RE: Information to the foreign creditors about bankruptcy

By the Decision passed by the District Court in Trenčín No. 40OdK/308/2020-16 on the 15.07.2020 and
promulgated in the Commercial bulletin No. OV
139/2020 from 21.07.2020 was proclaimed bankruptcy of the
bankrupt Ľubomír Zdurienčík, nar. 24.11.1959, trvale bytom Partizánska 2654/65, 017 01 Považská Bystrica
and simultaneously appointed JUDr. Róbert Fatura as the bankruptcy administrator.

According to § 167l of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralisation Act as amended (onwards only
„BRA“) creditor (§ 166a a 166c), has the right to sign up for bankruptcy until the intention to compile the yield
schedule is noticed in the Commercial bulletin by the bankruptcy administrator. The Claim must be lodged in one
copy to the bankruptcy administrator within the term of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure. If the Claim is lodged after that term, the Claim is taken into account, but the Creditor cannot realise
his vote.
The Claim has to be lodged on the prescribed form and must contain the basic requisites, otherwise the Claim will
be disregarded. These requisites are: a) name, surname and residence or business name and the address of
creditor, b) name, surname and residence or business name and the address of debtor, c) the legal cause of the
claim, d) ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate, e) the amount of the principal
and the interests, f) date and sign (§ 29 ods. 1 BRA). Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. The Creditor who is the Accountant unit makes
a statement whether he has the Claim in the accounting, in what extent, or the reasons why not. (§ 29 ods. 6
BRA). The claim has to be lodged in currency named as EUR. 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 this fact must be noticed to the bankruptcy administrator in writing,
otherwise the documments for the Creditor will only be published in the Commercial bulletin. (§ 29 ods. 8 BRA).
When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another
EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000
on insolvency proceedings.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.

JUDr. Róbert Fatura
bankruptcy administrator

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K060515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Helbichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybany 9, 956 36 Rybany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/322/2020 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/322/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Oľga Šabová správca konkurznej podstaty dlžníka: Zuzana Helbichová nar.17.07.1968, trvale bytom Rybany
9, 956 36 Rybany, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do 15.00 hod. po
telefonickom dohovore so správcom na tel.č. 0905 224 505.
V Trenčíne 03.08.2020
Ing. Oľga Šabová - správca

K060516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Helbichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybany 9, 956 36 Rybany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/322/2020 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K060517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boháč Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábreh 1551 / 8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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: 40OdK/522/2019 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/522/2019
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.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ján Boháč, nar. 06.07.1983, Zábreh 1551/8, 020 01 Púchov,
vedeného na OS Trenčín sp.zn. 40OdK/522/2019, správca v zmysle §167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. zákona
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 18.02.2020 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
17.02.2020 ako aj podľa skutočností zistených správcom z poskytnutých súčinností, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Boháč, nar. 06.07.1983, Zábreh 1551/8,
020 01 Púchov, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K060518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Balážová, rod. Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápotockého 1516/21, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/248/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/248/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 11.02.2020, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 11.06.2020 a zisťovania majetku správcom, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
V zmysle § 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"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Katarína Balážová, rod. Molnárová, nar.
22.12.1977, trvale bytom Zápotockého 1516/21, 972 51 Handlová, Slovenská republika, sp. zn.
40OdK/248/2020, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandor Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1616 / 16, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/565/2019 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/565/2019
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.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ján Šandor, nar.13.04.1976, bytom Marka Čulena1616/16,
972 51 Handlová, vedeného na OS Trenčín sp.zn. 38OdK/565/2019, správca v zmysle §167v ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 14.05.2020 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
20.11.2019 ako aj podľa skutočností zistených správcom z poskytnutých súčinností, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Šandor, bytom Marka Čulena 1616/16,
972 51 Handlová, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K060520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdá Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košovská 2/7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/572/2019 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/572/2019
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.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Viera Hrdá, nar. 15.05.1958, Košovská cesta 63/2, 97101
Prievidza, vedeného na OS Trenčín sp.zn. 38OdK/575/2019, správca v zmysle §167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 14.05.2020 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
22.10.2019 ako aj podľa skutočností zistených správcom z poskytnutých súčinností, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Viera Hrdá, nar. 15.05.1958, Košovská cesta
63/2, 97101 Prievidza, zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Peter Plško, správca

K060521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harazim Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 446 / 29, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/603/2019 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/603/2019
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.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Tomáš Harazim, nar. 16.01.1969, bytom Bratislavská 446/29,
018 41 Dubnica nad Váhom, vedeného na OS Trenčín sp.zn. 38OdK/603/2019, správca v zmysle §167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 13.06.2019 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
20.11.2019 ako aj podľa skutočností zistených správcom z poskytnutých súčinností, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Tomáš Harazim, nar. 16.01.1969, bytom
Bratislavská 446/29, 018 41 Dubnica nad Váhom, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K060522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Janáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečeňany 230, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1972
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/326/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/326/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného v konkurznej veci dlžníka:
Marcel Janáč, nar. 20. 08. 1972, trvale bytom: 956 36 Pečeňany 230, možno nahliadnuť v pracovných dňoch
v čase od 8.00 h. do 12.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h. v kancelárii správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s.,
Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na: info@boljesik.sk alebo
telefonicky na č. 033 / 76 287 45.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Janáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečeňany 230, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1972
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/326/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/326/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznej veci dlžníka: Marcel Janáč, nar. 20. 08. 1972, trvale bytom: 956 36
Pečeňany 230.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K060524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vicena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Anny 155/33, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1960
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/814/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/814/2019
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:
Jozef Vicena, nar. 20. 01. 1960, trvale bytom: Sv. Anny 155/33, 020 61 Lednické Rovne, súpisovej zložky č. 1.
č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
obchodný podiel dlžníka, Jozefa Vicenu, v spoločnosti VIVIEN PLUS, s.r.o., IČO: 45 987 467, so sídlom: 925 04
1 Tomášikovo 310, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 26765/T, 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 02. 09. 2020 do 12:00 hod.
s viditeľným označením "Ponuka Vicena", 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,
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- 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:
38 814 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 nadobúdateľovi
doklady 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

K060525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 440/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/54/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/54/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Miroslav Kováč, nar. 06.10.1986, trvale bytom Bratislavská 440/25, 018
41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle
ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov
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(ďalej len "Zákon"), dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Kováč, nar. 06.10.1986, trvale bytom Bratislavská 440/25, 018
41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslav Kováč, nar. 06.10.1986, trvale
bytom Bratislavská 440/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 Zákona, vedený na Okresnom súde Trenčín, pod spis. zn.: 38OdK/54/2020, zrušuje.
V Trenčíne, dňa 03.08.2020
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Miroslav Kováč

K060526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vereš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Košecké Podhradie 389, 018 31 Košecké Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/266/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/266/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku

Všeobecná podstata

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Ján Vereš, dátum narodenia: 10.04.1987, trvalý pobyt: Veľké Košecké Podhradie 389, 018 31
Košecké Podhradie, korešpondenčná adresa: Svinná 510, 913 24 Svinná (ďalej aj ako „úpadca“), v súlade s
ustanovením § 166i v spojení s ustanovením § 167j ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem, že ku dňu 03.08.2020 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, tj. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. Marián Kolek, správca

K060527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sobolič Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/258/2018 S485
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Okresný súd Trenčín
22OdK/258/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Ing. Ľubomír Sobolič,
sp. zn. 22OdK/258/2018
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Ing. Ľubomír Sobolič, nar. 03.01.1953, trvale bytom 020
01 Púchov, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku Dlžníka za 100% hodnoty zapísanej v súpise oddelenej podstaty.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 52/2020 dňa 16. marca 2020, OV č. 73/2020 dňa
16.apríla 2020, OV č. 107/2020 dňa 05.06.2020
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 31.07.2020 do 14:00 hod
otváranie obálok sa konalo dňa 03.08.2020

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnili 2
záujemcovia, do kancelárie správcu boli doručené 3 ponuky a taktiež boli zložené zálohy zo strany záujemcov.
Na základe vyššie uvedeného správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
V Považskej Bystrici, dňa 03.08.2020
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K060528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švajlenková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 4/1, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/182/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/182/2020
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38OdK/182/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Potom, čo správca zistil, že v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, v zmysle §
167v ods. 1 ZKR konkurz na majetok dlžníka Anna Švajlenková rodená Bartošová, nar. 15.12.1975,
Československej armády 235/4, 972 51 Handlová, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.
38OdK/182/2020 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Anna Švajlenková rodená Bartošová, nar.
15.12.1975, Československej armády 235/4, 972 51 Handlová, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp.
zn. 38OdK/182/2020 zrušuje.
V Trenčíne, 3.8.2020
JUDr. Darina Válková, správca

K060529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecen Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Cádru 427 / 2, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/454/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/454/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Igor PECEN, sp. zn.
40OdK/454/2018
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka Igor PECEN, nar. 25. 06. 1964, trvale bytom Janka
Cádru 427/2, 907 01 Myjava, občan SR, v súlade s § 167q a § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového konania
na predaj majetku dlžníka.
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 119/2020 zo dňa 23. júna 2020
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 31.07.2020 do 14:00 hod

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnil 1
záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu,
úspešná bola ponuka za najvyššiu ponúknutú sumu.
Na základe vyššie uvedeného správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
v Považskej Bystrici, dňa 31.07.2020
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty
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K060530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duras Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/491/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/491/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Miloš Duras, sp. zn.
22OdK/491/2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Miloš Duras, nar. 23.04.1956, trvale bytom 911 01
Trenčín, občan SR, v súlade s § 167n ods.1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu, postupom podľa § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, na speňaženie hnuteľných
vecí.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 119/2020 zo dňa 23. júna 2020
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 31.07.2020 do 14:00 hod
otváranie obálok sa konalo dňa 31.07.2020 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnili 3
záujemcovia, do kancelárie správcu boli doručené 3 ponuky a taktiež boli zložené zálohy zo strany záujemcov.
Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
V Považskej Bystrici, dňa 31.07.2020
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K060531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejovič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelárska ulica 518 / 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/306/2018 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/306/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
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Správca dlžníka Jozef Matejovič, nar. 10.01.1962, bytom Včelárska ulica 518/4, 971 01 Prievidza oznamuje,
že v zmysle §167v ods. 1 ZKR došlo k splneniu rozvrhu výťažku, ktorého zámer zostaviť bol zverejnený v OV č.
107/2020 zo dňa 05.06.2020.
Konkurz na majetok dlžníka Jozef Matejovič, nar. 10.01.1962, bytom Včelárska ulica 518/4, 971 01 Prievidza
vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 38OdK/306/2018 sa týmto končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Matejovič, nar. 10.01.1962, bytom Včelárska
ulica 518/4, 971 01 Prievidza vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 38OdK/306/2018 zrušuje.
V Trenčíne, 03.08.2020
JUDr. Martina Válková, správca

K060532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukićová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lavičková 6, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/591/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/591/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde v Trenčíne sp.zn. 40OdK/591/2019 dlžníka Magdaléna Lukićová,
nar. 28.10.1955, bytom Lavičková 2372/6, 911 01 Trenčín správca oznamuje v zmysle § 167u ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
V Trenčíne, 03.08.2020
JUDr. Martina Válková, správca

K060533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Holaza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1965
Obchodné meno správcu:
Správca - Sáska Jakub, JUDr.
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/647/2019 S 1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/647/2019
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

Okresný súd Trenčín uznesením sp.zn. 40OdK/647/2019 zo dňa 04.09.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Peter Holaza, nar. 16.08.1965, trvale bytom 911 01 Trenčín, Slovensko. Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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. Jakub Sáska, so sídlom
kancelárie Horná Súča 381 , 913 33, SK.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.175/2019 dňa 11.09.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho
konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Holaza , nar. 16.8.2019, bytom 911 01 Trenčín, Slovensko , sa
končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K060534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Gabčo GM plus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 682/3, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22 855 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28R/6/2012 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28R/6/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o ukončení dozornej správy
Ing. Katarína Roderová ako reštrukturalizačný správca dlžníka Ing. Ján Gabčo GM plus, s miestom podnikania:
Moravská 682/3, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 22 855 131, sp. zn.: 28R/6/2012 oznamuje ukončenie
dozornej správy a funkcie dozorného správcu z dôvodu úplného splnenia reštrukturalizačného plánu a splatenia
všetkých záväzkov vyplývajúcich z reštrukturalizačného plánu.
Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy
v Obchodnom vestníku.
Ing. Katarína Roderová, správca

K060535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Habala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky nad Nitrou 84, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1976
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/147/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/147/2020
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 Trenčín zo dňa 16. 03. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miloš
Habala, nar. 07. 01. 1976, trvale bytom: 958 52 Žabokreky nad Nitrou 84. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 832 006,
značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 23. 03. 2020 v Obchodnom vestníku 57/2020.
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: Miloš Habala, nar. 07. 01. 1976, trvale bytom: 958 52 Žabokreky nad
Nitrou 84, 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.
Nové Mesto nad Váhom 03. 08. 2020
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K060536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Myšáková Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinska 657/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/89/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/89/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku.

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Kamila Myšáková, nar. 03.06.1951, bytom Žilinská 657/7,
911 01 Trenčín, vedeného na OS Trenčín sp.zn. 40OdK/89/2018, správca v zmysle §167v ods. 1 zák. č. 7/2005
Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
V konkurznom konaní bol speňažený všetok majetok dlžníka a výťažok bol na základe rozvrhu rozdelený medzi
jednotlivých veriteľov dlžníka.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Kamila Myšáková, nar. 03.06.1951, bytom
Žilinská 657/7, 911 01 Trenčín, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K060537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Remenec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1261/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1968
Obchodné meno správcu:
Správca - Sáska Jakub, JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/460/2019 S 1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/460/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Jakub Sáska, so sídlom kancelárie správcu: Horná Súča 381, 913 33 , správca majetku dlžníka Miroslav
Remenec, narodený: 16.11.1968, bytom Hviezdoslavova ulica 1261/9, Nové Mesto nad Váhom 915 01 ,
Slovenská republika týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: PRVÉ
Predmet: iná majetková hodnota , konkrétne súpisová zložka č. 3 a 4 súpisu všeobecnej konkurznej podstaty,
ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 199/2019 dňa 15.10.2019.

Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Dátum zapísnia 3.9.2019
Súpisová zložka majetku č. 3
Typ
súpisovej
zložky
majetku

Popis
majetku

súpisovej

zložky

Spoluvlastní Výška
cky
podiel základného
dlžníka
imania

Rozsah
splatenia
základného
imania

Súpisová
hodnota
majetku

Deň
zapísania
do súpisu

Obchodný podiel v obchodnej
spoločnosti SIRIA, s.r.o.,so
Iná
sidlom : Trenčianska 2568/19,
majetková
1/1 5000 EUR
5000 EUR
5000 EUR
03.09.19
915 01 Nové Mesto nad
hodnota
Váhom
IČO : 46 123725
Súpisová zložka majetku č.4
Typ
Rozsah
Spoluvlastní Výška
Súpisová
Deň
súpisovej
splatenia
Popis súpisovej zložky majetku cky
podiel základného
hodnota
zapísania
zložky
základného
dlžníka
imania
majetku
do súpisu
majetku
imania
Obchodný podiel v obchodnej
spoločnosti
Abass
s.r.o.,so
sidlom :Hviezdoslavova 1261/9 , 1/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO : 47343290
Dátum zapísania do súpisu: 3.9..2019
Iná
majetková
hodnota

5000 EUR

5000 EUR

5000 EUR

03.09.19

Dôvod zapísania
súpisovej zložky
majetku
Majetok , ktorý
patril
dlžníkovi
v čase vyhlásenia
konkurzu
﴾§ 167h ods.1
ZKR
Dôvod zapísania
súpisovej zložky
majetku
Majetok , ktorý
patril
dlžníkovi
v čase vyhlásenia
konkurzu
﴾§ 167h ods.1

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Obálku označiť číslom
konkurzu a nápisom „ NEOTVÁRAŤ!“ . Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu
občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra nie staršiu ako tri mesiace spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby,
ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je
potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno
(názov) právnickej osoby.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Číslo bankového účtu v Tatra banka a.s, číslo účtu (IBAN) : SK87 1100 0000 0029 3331 6962.
VS: 4602019
Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka 1. kolo“+ meno a priezvisko záujemcu fyzickej
osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese judr.saska.med@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 hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie , rozhodne žreb správcu . Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady .
Správca upovedomuje , že náklady súvisiace s prevodom majetku hradí výlučne víťaz ponukového
konania , inak je správca oprávnený víťaznú ponuku odmietnuť .
Správca JUDr. Jakub Sáska

K060538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopřiva Zdeněk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 94/61, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/325/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/325/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Zdeněk Kopřiva, nar.
17.01.1953, trvale bytom Centrum II. 94/61, 018 41 Dubnica nad Váhom, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/325/2020, týmto oznamuje, že účastníci
konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 40OdK/325/2020 S1706 v kancelárii správcu:
JUDr. Peter Zajac, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, v pracovných dňoch od 9.00 do
11.00 hod. a od 12.00 do 16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na
uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0911 830 003 alebo e-mailom na judr.peter.zajac@gmail.com.
V Bánovciach nad Bebravou, dňa 03.08.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopřiva Zdeněk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 94/61, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/325/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/325/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa
27.07.2020, č.k. 40OdK/325/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 01.08.2020, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka: Zdeněk Kopřiva, nar. 17.01.1953, trvale bytom Centrum II. 94/61, 018 41 Dubnica nad
Váhom (ďalej len dlžník).
V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Peter Zajac,
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, k č. konania 40OdK/325/2020.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcii Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
v. povaha pohľadávky;
vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
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ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
JUDr. Peter Zajac, správca
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to
inform you that based on the resolution of the District court Trenčín from July, 27, 2020, file No. 40OdK/325/2020
published in Commercial Journal on August 1, 2020, the bankruptcy has been declared on the estate of debtor:
Zdeněk Kopřiva, born 17.01.1953, res. Centrum II. 94/61, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia (hereinafter only
debtor).
According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Peter Zajac, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovak Republic, to the file No.
40OdK/325/2020.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading lodgement of claims in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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application must contain dates below:
i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
ii. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may reuire the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed.
Delivery of application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction
of law as the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only.
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The creditor can not to change the application of the claim.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
JUDr. Peter Zajac
Trustee

K060540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopřiva Zdeněk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 94/61, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/325/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/325/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Zdeněk Kopřiva, nar.
17.01.1953, trvale bytom Centrum II. 94/61, 018 41 Dubnica nad Váhom, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/325/2020, oznamuje číslo bankového účtu,
na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
číslo účtu/IBAN: SK7009000000005031257696, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
poznámka: Zdeněk Kopřiva, kaucia na popretie pohľadávky 40OdK/325/2020
V Bánovciach nad Bebravou, 03.08.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

K060541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T&N group - Business company s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 7414/44, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 137 645
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Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 40 K 3/2016 vedenom na majetok úpadcu
T&N group - Business company s.r.o. "v konkurze", so sídlom Piaristická 7414/44, 911 01 Trenčín, IČO: 34
137 645, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 23620/R
Predseda veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 (ďalej len „SK, a.s.“).
Spis. značka súdneho spisu: 40K/3/2016
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2016 S1436
Dátum: písomné hlasovanie „per rollam“ v elektronickej podobe do 31.07.2020
Miesto konania: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 (sídlo SK, a.s.)
Čas konania: 13:00 hod.
Program:
1) Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania;
2) schválenie / neschválenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty (prijatie Uznesenia
veriteľského výboru)
Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov zo dňa 10.07.2020.“
3) záver.
Prítomní:
Predseda VV: SK, a.s.
Člen VV: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25 (ďalej len „VÚB, a.s.“).
Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Krajská pobočka Trenčín, Partizánska 2315, 911 01 Trenčín
(ďalej len „VšZP, a.s.“).
K bodu 1): Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania:
predseda veriteľského výboru SK, a.s., zvolal zasadnutie veriteľského výboru dňa 21.07.2020 za účelom
hlasovania členov veriteľského výboru písomne „per rollam“ v elektronickej podobe do 31.07.2020 - 13:00 hod.
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.“
Predseda veriteľského výboru SK, a.s. skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia
§ 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho členovia.
K bodu 2): schválenie / neschválenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty (prijatie
Uznesenia veriteľského výboru).
Hlasovanie:
Za:
SK, a.s.
VÚB, a.s.
VšZP, a.s.
Proti:
Zdržal sa:
Na základe uvedených skutočností, a to počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, bolo prijaté:
Uznesenie veriteľského výboru č. 1:
„Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov zo dňa 10.07.2020.“
K bodu 3): Záver:
predseda veriteľského výboru SK, a.s. skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto
vyčerpaný. Zasadnutie veriteľského výboru bolo dňa 31.07.2020 o 13:15 hod. ukončené.
Zástupca predsedu veriteľského výboru SK, a.s. zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne
ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov veriteľského výboru vo forme písomného hlasovania) Okresnému
súdu Trenčín a správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2,
811 08 Bratislava, značka správcu S1436.
V Bratislave dňa 31.07.2020
Predseda veriteľského výboru:
______________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
Za správnosť: Mgr. Pavel Králik

K060542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Revaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 780/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.6.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
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Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/299/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/299/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
dlžníka: Milan Revaj nar. 16.6.1959 trvale bytom K nemocnici 780/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej len
ako „dlžník“/ Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/299/2020 zo dňa
13.7.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Milan Revaj nar. 16.6.1959 trvale bytom K nemocnici
780/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") – Milan Revaj born on 16.6.1959 residence K
nemocnici 780/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou (hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that
with the resolution of the District Court in Trenčín No. 40OdK/299/2020 dated on 13.7.2020 bankruptcy
procedure was declared on the debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 138/2020 dňa 20.7.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. CB 138/2020 on
20.7.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu ku spisovej značke 40OdK/299/2020. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Ján Súkeník, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days with the No: 40OdK/299/2020 to the adress: JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ján Súkeník, with residence at Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica , Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribed
form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The
lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. 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 mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate
published 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 note state or
announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with due professional care.
Documents proving facts stated in application have to be enclosed.
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Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www. justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the 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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the 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.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right. For
each secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order,
object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to
the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only
by publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is unknown from the documents of the debtor.
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).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
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pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
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 Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Ján Súkeník, správca
JUDr. Ján Súkeník, bankruptcy administrator

K060543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belko Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kollára 311 / 12, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/165/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/165/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Zajac, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1706, so sídlom
kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako správca dlžníka Roman Belko, nar.
10.01.1979, trvale bytom J. Kollára 311/12, 018 61 Beluša v zmysle ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje,
že hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu (zverejnená v oznámení č. OV 141/2020, K057119) sa nepodarilo
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní. Z tohto dôvodu táto hnuteľná vec prestáva podliehať konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 03.08.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

K060544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Panák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Istebnícka 230 / 93, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 497 445
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/72/2012 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/72/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Celková
suma

Mena Právny dôvod

Dlžník (zamestnávateľ)

príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci máj

Spedition P&P, s.r.o., Zlatovská

Súpisová
hodnota

Typ zložky
Peňažná
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EUR 2020 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 36 37,08 €
ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 471 089

Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K060545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Vlk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 1682/4, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/324/2020 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/324/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka Martin Vlk, nar. 17.11.1956, trvale
bytom Kpt. Nálepku 1682/4, 911 01 Trenčín, je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
uvedenej adrese sídla správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
15.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla správcu, elektronickou poštou
na adrese babela@slovanet.sk alebo telefonicky na čísle 0907 317 505.
V Považskej Bystrici, 31.07.2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K060546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gombíková Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica ., 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/83/2018 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/83/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 13.04.2018, č. k. 38OdK/83/2018 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka –
Ingrid Gombíková, nar. 27.08.1971, trvale bytom Považská Bystrica, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a
do funkcie ustanovil správcu Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 76/2018 dňa 19.04.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Speňažením majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 131/2018 dňa 10.07.2018
bol získaný výťažok vo výške 1 780,00 EUR.
Z výťažku správca po odpočítaní odmeny správcu a nákladov spojených so speňažením majetku uspokojil
prihlásených nezabezpečených veriteľov na základe rozvrhu, pričom rozsah ich uspokojenia bol vo výške 24,392
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% prihlásených pohľadávok.
Výťažok poukázal správca jednotlivým veriteľom prevodom na ich účty dňa 03.08.2020.
Správca zaplatil súdny poplatok za konkurzné konanie.
Z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa 14.05.2018 a z následného šetrenia vyplynulo, že dlžník nevlastní
žiadny iný majetok, ktorý by mohol byť predmetom speňaženia.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností a potom, čo správca splnil rozvrh výťažku, oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ingrid Gombíková, nar. 27.08.1971, trvale
bytom Považská Bystrica, z r u š u j e.

V Myjave, 03.08.2020, Mgr. Janette Adamcová, správca

K060547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Vlk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 1682/4, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/324/2020 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/324/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Martin Vlk, nar. 17.11.1956, trvale bytom Kpt. Nálepku 1682/4, 911 01 Trenčín
(ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka : 38OdK/324/2020 zo dňa 24.07.2020
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Mgr. Ing. Miroslav Babeľa; uznesenie Okresného súdu Trenčín
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 146/2020 dňa 30.07.2020 pod číslom K058860.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
38OdK/324/2020, dated July 24th 2020, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor : Martin
Vlk, born on November 17th 1956, address Kpt. Nálepku 1682/4, 911 01 Trenčín (hereinafter only „Debtor“) and
the trustee Mgr. Ing. Miroslav Babeľa was appointed. The resolution of District Court Trenčín was published in the
Commercial Bulletin Nr. 146/2020 on July 30th 2020 by Nr. K058860.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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 :
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1. 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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
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.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. 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.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be registered 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
5. 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
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ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the trustee with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca, Centrum
27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi
musí byť prihláška 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Ing. Miroslav Babeľa,
trustee, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application 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 Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. 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 to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. 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).
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). 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).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal
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and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment (§ 29 sec. 4 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). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. 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 or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú 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 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Považskej Bystrici dňa 31. júla 2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
In Považská Bystrica, on July 31st 2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, trustee
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K060548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Vlk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 1682/4, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/324/2020 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/324/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Martin Vlk, nar. 17.11.1956, trvale bytom Kpt. Nálepku 1682/4, 911
01 Trenčín, v zmysle § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na
trovy konania podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR. Účet je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
číslo účtu : 2401249615/8330, IBAN SK77 8330 0000 0024 0124 9615.

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

V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
V Považskej Bystrici, 31.07.2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K060549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 210/26, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/674/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/674/2019
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40OdK/674/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Viliam Rác, nar. 20.09.1974, trvale bytom Námestie SNP 210/26, 958
01 Partizánske, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje :
Vzhľadom na to, že všetky súpisové zložky majetku zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 234/2019 dňa 04.12.2019, boli zo súpisu všeobecnej podstaty vylúčené, pretože s
poukazom na ustanovenie § 167p ods. 2 ZKR prestali podliehať konkurzu, súpis všeobecnej podstaty neobsahuje
žiadne súpisové zložky.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Viliam Rác, nar. 20.09.1974, trvale bytom Námestie SNP 210/26,
958 01 Partizánske, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Viliam
Rác, nar. 20.09.1974, trvale bytom Námestie SNP 210/26, 958 01 Partizánske, uznesením Okresného súdu v
Trenčíne, č. k. 40OdK/674/2019-18 zo dňa 19.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 186/2019 dňa
26.09.2019, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, zrušuje.
V Považskej Bystrici, 03.08.2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K060550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dražkovič Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaradice 152, 953 01 Čaradice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/59/2020 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/59/2020
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 Okresného súdu, zo dňa 24.02.2020, sp. zn.: 28OdK/59/2020 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 28.02.2020 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 24.02.2020“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Vladimír
Dražkovič, nar. 24.04.1981, bytom Čaradice 152, 953 01, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“). Týmto
uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej
len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Dražkovič, nar.
24.04.1981, bytom Čaradice 152, 953 01, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Vladimír Dražkovič, nar. 24.04.1981, bytom
Čaradice 152, 953 01, Slovenská republika, zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1; § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K060551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Habarová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova ul. 2705 / 7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/122/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/122/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Vlasta Suchanová, správca so sídlom Podzámska 32, Nové Zámky správca úpadcu Marta Habarová, nar.
2.7.1988, bytom Hviezdoslavova 2705/7, 945 01 Komárno – rozdelenie na súbory
SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 1 – súpisová hodnota 626,34 € /spolu za súbor/
Por č. Druh
Výmera v m2 Štát Obec
K.ú.
LV č. Parc.č.
Register
1.
Záhrada
237
SR Dulovce Dulovce 981 1704/6
„C“
2.
Zast. pl. a nádvoria
461
SR Dulovce Dulovce 981 1704/22 „C“
3.
Vinica
302
SR Dulovce Dulovce 981 1704/34 „C“
4.
Rodinný dom č. súp.60
SR Dulovce Dulovce 981 1704/22 „C“

Spoluvl. podiel
1/15
1/15
1/15
1/15

Súpisová hodnota
29,23
56,86
37,25
500

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 2 – súpisová hodnota 357,35 € /spolu za súbor/
Por č. Druh
Výmera v m2 Štát Obec
K.ú.
LV č. Parc.č.
Register
5.
Zast. pl. a nádvoria
68
SR Dulovce Dulovce 780 250
„C“
6.
Orná pôda
38
SR Dulovce Dulovce 1294 1153/1
„E“
7.
Orná pôda
291
SR Dulovce Dulovce 1294 1984/1
„E“
8.
Záhrada
2100
SR Dulovce Dulovce 1625 484
„C“
9.
Záhrada
422
SR Dulovce Dulovce 1625 486/1
„C“
10.
Zast. pl. a nádvoria
700
SR Dulovce Dulovce 1625 486/2
„C“
11.
Lesný pozemok
555
SR Dulovce Dulovce 1940 1612/3
„E“
12.
Orná pôda
1530
SR Dulovce Dulovce 2507 937/1
„E“
13.
Orná pôda
2350
SR Dulovce Dulovce 2507 1153/101 „E“
14.
Orná pôda
917
SR Dulovce Dulovce 2507 1324/4
„E“
15.
Orná pôda
1825
SR Dulovce Dulovce 2507 1325/4
„E“
16.
Orná pôda
493
SR Dulovce Dulovce 2507 1612/1
„E“
17.
Orná pôda
1703
SR Dulovce Dulovce 2526 937/3
„E“
18.
Orná pôda
2072
SR Dulovce Dulovce 2526 1324/2
„E“
19.
Orná pôda
4151
SR Dulovce Dulovce 2526 1325/2
„E“
20.
Orná pôda
1731
SR Dulovce Dulovce 2551 484
„E“

Spoluvl. podiel
2/60
1/192
1/192
19/720
19/720
19/720
1/48
1/192
1/192
1/192
1/192
1/192
1/48
1/48
1/48
1/48

Súpisová hodnota
4,19
0,14
1,10
102,52
20,60
34,17
21,39
5,79
8,90
3,47
6,91
1,87
25,80
31,39
62,89
26,22
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JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K060552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szuchovszký Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 520, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/160/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/160/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola dňa
31.07.2020 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47 967 692,
so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, ktorou si veriteľ uplatnil pohľadávku vo
výške 1 542,80 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K060553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hypský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 61/25, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/69/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/69/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola verejného ponukového konania
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Pavol Hypský, bytom Dukelská č. 61/25, 935 41 Tekovské Lužany (ďalej
ako „dlžník“), sp.zn.: 27OdK/69/2019, v súlade s ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) a záväzným pokynom zabezpečeného
veriteľa zo dňa 03.03.2020, vyhlásil II. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka,
tvoriaceho Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Gordic Collect, s.r.o., so sídlom Twin City
Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská čas Staré Mesto, IČO: 47 363 282, (pôvodne
zabezpečeného veriteľa: Československá obchodná banka, a.s.), ktorý bol zverejnený v OV č. 154/2019 dňa
12.08.2019, pod č. K069828.
(II. kolo VPK bolo zverejnené v OV č. 134/2020 dňa 14.07.2020 pod číslom K054530).
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V súlade s Podmienkami II. kola verejného ponukového konania zo dňa 09.07.2020, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 30.07.2020.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
Vyššie uvedené skutočnosti boli zistené pri otváraní obálok dňa 03.08.2020
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že:
II. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka, tvoriaceho Súpis majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Gordic Collect, s.r.o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské
nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská čas Staré Mesto, IČO: 47 363 282, (pôvodne zabezpečeného
veriteľa: Československá obchodná banka, a.s.), ktorý bol zverejnený v OV č. 154/2019 dňa 12.08.2019,
bolo ukončené - neúspešné.
V Nitre, dňa 03.08.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K060554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Nehánsky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nálepkova 3125/29, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.9.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/193/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/193/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca dlžníka: Zoltán
Nehánsky, nar. 20.09.1987, bytom Nálepkova č. 3125/29, Hurbanovo (ďalej len „dlžník“), týmto oznamuje v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. ako účet č. SK87
0200 0000 0026 0634 0172 Do poznámky uviesť číslo spisovej značky konkurzu.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
§ 167l ods. (5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5
až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 ods. (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.
§ 32 ods. (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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
§ 32 ods. (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.
§ 32 ods. (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

V Nových Zámkoch dňa 03.8.2020

K060555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hypský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 61/25, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/69/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/69/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Pavol Hypský, bytom Dukelská č. 61/25, 935 41 Tekovské Lužany
(ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 27OdK/69/2019, týmto JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka v súlade s ust. § 167p
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) a záväzným
pokynom zabezpečeného veriteľa zo dňa 03.03.2020 vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku dlžníka, tvoriaceho Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Gordic
Collect, s.r.o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská čas Staré Mesto, IČO:
47 363 282, (pôvodne zabezpečeného veriteľa: Československá obchodná banka, a.s.), ktorý bol zverejnený
v OV č. 154/2019 dňa 12.08.2019, pod č. K069828.
1. Špecifikácia predávaného majetku
1. HNUTEĽNÁ VEC
Popis: osobné motorové vozidlo, zn.: Dácia Logan, EČ: LV698CU, VIN: UU1KSD0F541483865, EČ: LV 698CU, farba: modrá tmavá, rok
výroby 01.07.2009
Stav: nepojazdné, celkovo opotrebované. Poškodená skrinka riadenia, brzdové obloženie je opotrebované, brzdové kotúče sú taktiež
opotrebované, tlmiče sú opotrebované, reklamné nálepky na karosérií. Nemá platnú emisnú a technickú kontrolu.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.000 EUR

2. Cena majetku určeného na predaj
Správca ponúka vyššie uvedenú hnuteľnú vec na predaj v súlade s ust. § 167p ods. 1 ZoKR, pričom
rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
V 3. kole VPK môže byť akceptovaná iba ponuka záujemcu, ktorého ponúkaná kúpna cena je minimálne vo výške
50% súpisovej hodnoty.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 27OdK/69/2019 – Hnuteľná vec a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodovať bude čas doručenia ponuky
správcovi (t.j. úspešná bude ponuka záujemcu, ktorá bola doručená správcovi skôr). Ak nebude možné určiť čas
doručenia jednotlivých ponúk v prípade rovnosti ponúkanej ceny, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 27OdK/69/2019 Pavol Hypský – Hnuteľná vec – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 24.08.2020,
na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s značením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení
verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, platobný príkaz, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní akceptujú skutočnosť, že úspešný
záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu verejného
ponukového konania.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené najneskôr do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk,
v sídle kancelárie správcu.
7. Termín na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.

Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, s úspešným záujemcom bude uzavretá
Kúpna zmluva. Uzatvorenie kúpnej zmluvy je podmienené udelením súhlasu zabezpečeného veriteľa
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní bez akýchkoľvek výhrad akceptujú
skutočnosť, že:
a. úspešný záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predávanému
majetku podľa tohto verejného ponukového konania.
b. úspešný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva
k predávanému majetku do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ak sa
nedohodne iná lehota.
c. v prípade, ak úspešný záujemca poruší svoju povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, t.j. poruší svoju
povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu (odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu), resp. poruší svoju povinnosť
počínať si tak, aby nezmaril verejné ponukové konanie, úspešný záujemca je povinný zaplatiť do
všeobecnej konkurznej podstaty zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa ním ponúknutej kúpnej cene,
pričom zaplatená záloha na ponúknutú kúpnu cenu sa použije na úhradu zmluvnej pokuty, s čím
záujemca vopred bez výhrad súhlasí. Zaplatená záloha kúpnej ceny sa v tomto prípade bude považovať
za výťažok zo speňaženia majetku.
d. v prípade, ak úspešný záujemca poruší povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, t.j. poruší svoju povinnosť
uzatvoriť kúpnu zmluvu, správca je oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu, ktorého ponuka bola
vyhodnotená ako druhá najvyššia a vyzvať ho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. V taktom prípade je tento
záujemca povinný uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu na
uzatvorenie kúpnej zmluvy. Povinnosť podľa písm. c) tohto bodu sa vzťahuje v plnom rozsahu aj na
porušenie povinnosti v poradí ďalšieho záujemcu uzatvoriť kúpnu zmluvu, s čím záujemcovia vopred bez
výhrad súhlasia.

8. Podmienky ponukového konania a obhliadka predávaného majetku
Obhliadku hnuteľnej veci je možné dohodnúť si so správcom na tel.č.: 0907/103 871, resp. emailom:
nagy.spravca@gmail.com

V Nitre, dňa 03.08.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K060556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Maticsek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 429, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/160/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/160/2020-19
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 04.06.2020, sp.zn: 27OdK/160/2020-19 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Erik Maticsek, nar. 06.01.1983. bytom Iža č. 429 a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho
12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za správcu. Okresný
súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.
111/2020 dňa 11.06.2020.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, súpisu majetku je
nasledovný:

Hnuteľný majetok
1. motorové vozidlo ŠKODA FORMAN, rok výroby 1992, VIN: TMBCEA 200P0591308 , EVČ: KN 291 DF, bez
STK technický stav nezodpovedá požiadavkám STK , súpisová hodnota 200,- Eur.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K060557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Mladý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1, 941 02 Lipová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23Od/163/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/163/2020-21
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 08.06.2020, sp.zn: 23OdK/163/2020-21 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Ladislav Mladý, nar. 25.12.1979, bytom 941 02 Lipová, podnikajúci pod obchodným menom
Ladislav Mladý, s miestom podnikania Ondrochov 551, 941 02 Lipová, IČO: 46 554 394 a Ing. Aneta Ponesz, so
sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za
správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 112/2020 dňa 12.06.2020.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 23OdK/163/2020 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu
v zmysle ust. ZKR.

Ing. Aneta Ponesz, správca
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K060558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miedzga Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohunice 37, 935 05 Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/245/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/245/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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: Marek Miedzga, nar. 31.08.1976, Bohunice 37, 935 05 Bohunice (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 III. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 36/2020 zo dňa 21.02.2020 (K016613).
Položka Popis
1

Súpisová
hodnota v EUR
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka o veľkosti 50% v spoločnosti LOMMEX 900,- €
IMPERIAL, s.r.o., „v likvidácii“ so sídlom Kyjevská 3033/23, 934 05 Levice, IČO: 47 103 477, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 34062/N

(ďalej len „Vyrovnací podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Marek Miedzga – VYROVNACÍ 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 Tatra banka, a.s., IBAN : SK34 1100 0000 0029 4800 8081,
TATRSKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací 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 Vyrovnací podiel - Marek
Miedzga“. 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 Vyrovnacieho podielu,
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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 zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Vyrovnací podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Vyrovnací podiel. Návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Vyrovnací podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací 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 do 5 dní 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 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. Ondrej Brláš, správca

K060559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Holička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 500, 956 12 Preseľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/192/2020 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/192/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

Mgr. Peter Páll, správca dlžníka: Roman Holička, nar. 06.08.1971, bytom: Preseľany 500, 956 12
Preseľany, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popierania pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie správcom podľa rozhodnutia príslušného
orgánu.

Číslo účtu IBAN: SK94 1100 0000 0029 4507 4788, vedený v Tatra banke, a.s.
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Výška kaucie: v súlade s ust. §-u 32 ods. 19 ZoKR dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 €
a najviac 10 000 €.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky
vždy zdôvodniť, 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.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

V Nitre dňa 03.08.2020
Mgr. Peter Páll, správca

K060560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Holička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 500, 956 12 Preseľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/192/2020 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/192/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam správcu pre veriteľov o podmienkach nahliadania do správcovského spisu

Mgr. Peter Páll, správca dlžníka: Roman Holička, nar. 06.08.1971, bytom: Preseľany 500, 956 12
Preseľany, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z.
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949
01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
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Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou:
e-mail: pall@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/805 300.

V Nitre dňa 03.08.2020
Mgr. Peter Páll, správca

K060561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rainer Bolván
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ovocná 1201/6, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1989
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/124/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/124/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

A/

PONUKOVÉ KONANIE VŠEOBECNEJ PODSTATY

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 29OdK/124/2020 -20 zo dňa 12.05.2020 bol vyhlásený konkurz na
dlžníka: Rainer Bolván, nar.: 19.06.1989, bytom Ovocná 1201/6, 941 10 Tvrdošovce, podnikajúci pod obchodným
menom: Rainer Bolván, IČO:46645373, s miestom podnikania Ovocná 1201/6, 941 10 Tvrdošovce, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.08.2019
B/
PREDMETOM PONUKOVÉHO KONANIA je hnuteľný majetok dlžníka, tak ako bol zapísaný do súpisu
všeobecnej konkurznej podstaty podľa obchodného vestníka č.127/2020: osobné motorové vozidlo MAZDA 626
GF, ev.č.NZ312GL v súpisovej hodnote 500,-Eur a osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA G-Caravan,
ev.č.NZ612GK v súpisovej hodnote 500,-Eur. Prvé a druhé ponukové konania zverejnené v OV č. 130/2020
a v OV č. 141/2020 boli neúspešné.
C/
MIESTO, DÁTUM a ČAS PONUKOVÉHO KONANIA: dňa 20.08.2020 do 9,oo hodiny záujemca
najneskôr doručí do kancelárie JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu na Farskej 33, Nitra, ponuku v zalepenej
obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ“.
C.1
Záujemca v zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ“, predloží správcovi
ponuku kúpnej ceny, doklad o vykonaní kúpnej ceny v stanovenej lehote, uvedie svoje telefónne číslo a mailovú
adresu. V ponuke ďalej doloží doklady, údaje potrebné k spísaniu kúpnej zmluvy.
C.2 Tretia kolo ponuky vykoná správca v súlade s ust. § 167p Zákona číslo 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení.
C.3

Záujemca, ktorý ponúkne a uhradí najvyššiu kúpnu cenu bude vyhodnotený ako úspešný záujemca .

C.4 Záujemca uhradí kúpnu cenu najneskôr dňa 19.08.2020 na účet správcu - IBAN: SK65 3100 0000 0040
3010 3308.
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PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA

D.1
Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená osobne alebo poštou najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk
D.2
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na predmet
ponukového konania.
D.3

Správca speňažuje a kupujúci nadobúda majetok v ponukovom konaní v stave, v akom „stojí a leží“.

D.4
Všetky výdavky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva, oznamovacou povinnosťou a iné
náklady znáša nadobúdateľ vozidla.
E/

PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

E.1.

Označenie záujemcu

a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, národnosť (ako
prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu)
b.) v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, DIČ, IČ
DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu osvedčenia o
živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené)
c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako
prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu výpisu z Obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené).
E.2. Označenie predmetu kúpy.
E.3. Návrh ceny a úhrada .
E.4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, prípadne predloženia ponuky
fyzickou osobou. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.
F/

VYHODNOTENIE PONÚK:

F.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty a nebola uhradená sa neprihliada.
F.2

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa tohto zverejnenia sa neprihliada.

F.3

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

F.4
Správca vyhodnotí ponuky po lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, v súlade s
ust. § 167r ZoKR
F.5

Správca oznámi prijatie víťaznej ponuky záujemcovi a zverejní v obchodnom vestníku.

F.6
Správca si vyhradzuje právo, ponukové konanie zrušiť a vyhlási nové kolo zverejním v obchodnom
vestníku.

K060562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Kozma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 1745/35, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
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Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/134/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/134/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

A/

PONUKOVÉ KONANIE VŠEOBECNEJ PODSTATY

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 29OdK/134/2020 bol vyhlásený konkurz na dlžníka: Karol Kozma, nar.:
19.09.1964, bytom Slovenská 1745/35, 946 03 Kolárovo, podnikajúci pod obchodným menom: TRANZITEXPRES,
IČO: 11 712 261, s miestom podnikania Ul. gen. Klapku 60/31, 945 01 Komárno, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 31.05.1996,
B/
PREDMETOM PONUKOVÉHO KONANIA je nehnuteľný majetok dlžníka, tak ako bol zapísaný do súpisu
všeobecnej konkurznej podstaty, zverejnený v obchodnom vestníku č.130/2020:
1/
nehnuteľný majetok v k.ú. Kolárovo, obec Kolárovo, okres Komárno, podľa LV č. 13385 Stavby: Rodinný
dom p.č. 16047/3 s.č.9 v podiele 1/6. Starý rodinný dom z pred roku 1960 je v rekonštrukcii, bez užívania, leží na
parcele, ktorá nie je evidovaná na liste vlastníctva. Neboli predložené doklady, stavebné povolenia na výstavbu
a ani na rekonštrukciu. Súpisová hodnota RD je 4.800,-Eur
2/
nehnuteľný majetok v k.ú. Kolárovo, obec Kolárovo, okres Komárno, podľa LV č. 13385 Stavby:
Hospodárska budova p.č. 16047/4 s.č.9 v podiele 1/6. Zo stavby je na parcele už len uložená tehla, stavebný
odpad a stavba nie je evidovaná na liste vlastníctva. Súpisová hodnota HB je 100,-Eur
Prvé a druhé kolo ponukového konania zverejnené v OV č. 131/2020 a v OV č.141/2020 boli neúspešné.
C/
MIESTO, DÁTUM a ČAS PONUKOVÉHO KONANIA: dňa 20.08.2020 do 9,oo hodiny záujemca
najneskôr doručí do kancelárie JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu na Farskej 33, Nitra, ponuku v zalepenej
obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ“.
C.1
Záujemca v zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ“, predloží správcovi
ponuku kúpnej ceny, doklad o vykonaní kúpnej ceny v stanovenej lehote, uvedie svoje telefónne číslo a mailovú
adresu. V ponuke ďalej doloží doklady, údaje potrebné k spísaniu kúpnej zmluvy.
C.2 Tretie kolo ponuky vykoná správca v súlade s ust. § 167p Zákona číslo 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení.
C.3
Záujemca, ktorý ponúkne a uhradí najvyššiu kúpnu cenu za celok, bude vyhodnotený ako úspešný
záujemca .
C.4 Záujemca uhradí kúpnu cenu najneskôr dňa 19.08.2020 na účet správcu - IBAN: SK65 3100 0000 0040
3010 3308.
D/

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA

D.1
Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená osobne alebo poštou najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk
D.2
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na predmet
ponukového konania.
D.3
Správca speňažuje a kupujúci nadobúda majetok v ponukovom konaní v stave, v akom „stojí a leží“, podľa
súpisu a LV č. 13385.
D.4
Všetky výdavky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva, oznamovacou povinnosťou a iné
náklady znáša nadobúdateľ nehnuteľnosti.
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PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

E.1.

Označenie záujemcu

Deň vydania: 06.08.2020

a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, národnosť (ako
prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu)
b.) v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, DIČ, IČ
DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu osvedčenia o
živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené)
c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako
prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu výpisu z Obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené).
E.2. Označenie predmetu kúpy.
E.3. Návrh ceny a úhrada .
E.4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, prípadne predloženia ponuky
fyzickou osobou. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.
F/

VYHODNOTENIE PONÚK:

F.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty a nebola uhradená sa neprihliada.
F.2

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa tohto zverejnenia sa neprihliada.

F.3

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

F.4
Správca vyhodnotí ponuky po lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, v súlade s
ust. § 167r ZoKR
F.5

Správca oznámi prijatie víťaznej ponuky záujemcovi a zverejní v obchodnom vestníku.

F.6
Správca si vyhradzuje právo, ponukové konanie zrušiť a vyhlási nové kolo zverejním v obchodnom
vestníku.

K060563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Čurgaliová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
t.č. Lipova 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/193/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/193/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Mária Čurgaliková nar. 1.9.1948, bytom Nitra Lipova 2, do správcovského spisu je
možné nahliadnúť v kancelárií správcu v Komárne, Nádvorie Európy 32/3, každý pracovný deň od 9.00-15.00
hod. Termín nahliadnutia do správcovského spisu nahláste vopred na tel.č. 035/7731090 alebo na
mariana.zavacka@gmail.com.
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Správca JUDr. Mariana Zavacká

K060564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čurgaliová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
t.č. Lipova 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/193/2020 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/193/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Mariana Zavacká oznamujem číslo bankového účtu na ktorý je možne skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadavok veriteľmi v konkurznom konaní - oddľžení vo veci Mária Čurgaliková, nar. 1.9.1948 bytom
Nitra, t.č. Lipova 2.
Číslo účtu SK73 1100 0000 0080 1704 1139.
Správca JUDr. Mariana Zavacká

K060565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničova 518/1, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1985
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/167/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/167/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Ivan Hurák

K060566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Szmolka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 1475/9, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1969
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/151/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/151/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Boženy
Němcovej 13, 949 01 Nitra, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Zoltán
Szmolka, nar. 08.03.1969, bytom Brezová 1475/9, 941 31 Dvory nad Žitavou (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien
a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom,
ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Nitre, dňa 03.08.2020

JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K060567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Halász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olivová 2, 941 43 Dolný Oháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/106/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/106/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty
Andrej Halász, nar. 02.12.1990, bytom Olivová 491/2, 941 43 Dolný Oháj, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Andrej Halász s miestom podnikania Olivová 491/2, 941 43 Dolný Oháj, IČO 52 229 530,
týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že som po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala do zoznamu pohľadávok pod poradovým č.5
pohľadávku veriteľa:
- BENCONT COLLECTION a.s., IČO 47 967 692, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, doručená dňa 30.7.2020,
v celkovej výške pohľadávky 1585,52€

V Nových Zámkoch dňa 03.8.2020
JUDr. Zuzana Szabóová 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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K060568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lipták Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodná ul. 4657 / 2A, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/144/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/144/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 23OdK/144/2020 zo dňa 20.5.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Ľuboš LIPTÁK, nar. 11.9.1973, bytom Lodná ul.
2A/4657, Komárno t.č. Považská 192/5, 945 01 Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 99/2020 zo dňa 26.5.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 15.7.2020 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom
na majetok dlžíka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. 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 ust. § 166 ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia 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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K060569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuračka Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/129/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/129/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej proti úpadcovi
spisová značka súdneho spisu

: 30OdK/129/2020

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

299

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

spisová značka správcovského spisu

Deň vydania: 06.08.2020

: 30OdK/129/2020/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)
Komárno, SR
dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: Marian Ďuračka, Jarabinková 4, 945 01
: 13.07.1970/43272509

oznamujeme ukončenie konkurzu podľa § 167v ZKR.

Dôvod: - konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

S úctou

.................................................................
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K060570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Taldík Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. Lúky 1129 / 47, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1981
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/149/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/149/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por. č. 1 - osobné motorové vozidlo zn. BMW 320D, r.v. 1999, špz: NR908GK, VIN: WBAAL71000KE34720, druh
paliva: Diesel, farba: čierna metalíza - motorové vozidlo je pojazdné s platnou STK a EK do 01/2021 - súpisové
hodnota 1200 eur

K060571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Schwarcz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Babindol 245, 951 53 Babindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1981
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: 23OdK/158/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/158/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 02. 06. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Slavomír
Schwarcz, nar. 06. 03. 1981, bytom: 951 53 Babindol 245. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská,
v.o.s., značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra. Uznesenie súdu bolo zverejnené
dňa 08. 06. 2020 v Obchodnom vestníku 108/2020.
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: Slavomír Schwarcz, nar. 06. 03. 1981, bytom: 951 53 Babindol 245,
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 03. 08. 2020
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K060572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Loránt Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 75/14, 949 01 Nitra - Čermáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/192/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/192/2020
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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Správca dlžníka: Ing. Loránt Szabó, nar. 27.07.1971, bytom Hlboká 75/14, 949 01 Nitra – Čermáň, podnikajúci
pod obchodným menom: Loránt Szabó MOSSZ, IČO: 32 340 508 s miestom podnikania Leninova 7, 925 22
Veľké Úľany, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.02.1993 (ďalej len „dlžník“), týmto oznamuje v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s.
ako účet č. SK15 1111 0000 0067 0157 9008. Do poznámky uviesť číslo spisovej značky konkurzu.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
§ 167l ods. (5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5
až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 ods. (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.
§ 32 ods. (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.
§ 32 ods. (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.
§ 32 ods. (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. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K060573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Loránt Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 75/14, 949 01 Nitra - Čermáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/192/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/192/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok dlžníka: Ing. Loránt Szabó, nar. 27.07.1971, bytom Hlboká 75/14, 949 01 Nitra –
Čermáň, podnikajúci pod obchodným menom: Loránt Szabó MOSSZ, IČO: 32 340 508 s miestom podnikania
Leninova 7, 925 22 Veľké Úľany, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.02.1993, týmto oznamuje, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice v dňoch
pondelok – piatok v čase od 09.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možné
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: henrieta.slavkovska@stonline.sk, prípadne
telefonicky na čísle mobilného telefónu: 0911 733 454.

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K060574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukačovič Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 16, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/60/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/60/2019
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 Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marian Lukačovič, nar. 16.06.1976, Hontianska Vrbica 16, 935 55 Hontianska Vrbica, 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 27.07.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Slovenská konsolidačná, a. s. 35776005 Cintorínska 21
Bratislava 814 99 Slovenská republika 20 €

LawService Recovery, k.s., správca

K060575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Gustav Poliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice ., 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/191/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/191/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v každý pracovný deň od 09:00 hod. do 12:00 hod.
a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii správcu na adrese Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany.
Prosím o predchádzajúci telefonický dohovor na tel. č.: 0908 845 515.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k.

s.

K060576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Gustav Poliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice ., 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/191/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/191/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Iné zverejnenie – informácia pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu Gustav Poliak,
nar. 20.09.1971, bytom 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom Gustav Poliak – SLOVAK
ENERGY, IČO: 35045434, s miestom podnikania Dlhá 95/55, 935 32 Kalná nad Hronom, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 29OdK/191/2020-19, zo dňa 27.07.2020 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Gustav Poliak, born 20.09.1971, address 934 01 Levice, national:
Slovak republic: our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
proc. no: 29OdK/191/2020-19 dated on 27th of July 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 147/2020 dňa 31.07.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin 147/2020 on 31 st
of July 2020. The bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/191/2020, a v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Správcovský dom, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stummerova
1553/47, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná
prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť
datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh,
poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu,
do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k
prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady
(ES) č. 1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Nitra (District Court
Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 29OdK/191/2020, and in one copy to the
bankruptcy trustee to the address: Správcovský dom, k.s., Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany,
Slovak Republic. Each claim must be lodged separately. The lodgement of claim has to provide
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, anking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate
and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement
of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain
conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information
provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor
does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim
is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member
State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurze neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application
of claim in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the
application period elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgement of claim according to the article
125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

Správcovský dom, k.s., Správca

K060577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Gustav Poliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice ., 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/191/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/191/2020
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, IČO: 47236329, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. 1571 ako správca úpadcu: Gustav Poliak, nar. 20.09.1971, bytom 934 01 Levice,
podnikajúci pod obchodným menom Gustav Poliak – SLOVAK ENERGY, IČO: 35045434 s miestom
podnikania Dlhá 95/55, 935 32 Kalná nad Hronom, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR
číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K060578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1751 / 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/211/2019 S1553
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/211/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Július Szabó
Prvé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Július Szabó, nar. 12.05.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, (ďalej len
„Dlžník“), č.k. 30OdK/211/2019 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vyhlasuje :
prvé verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
67/2020 zo dňa 06.04.2020 takto :
Dátum zapísania: 30.03.2020
Zabezpečovacie právo: Nie
Sporný zápis: Nebol vykonaný
Dôvod zápisu: § 167h ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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List vlastníctva č. 930 – Okres: Nové Zámky, Obec: Svodín, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
Spoluvlastnícky
Por. č. Por. č. v zozname majetku Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
Súpisová hodnota v EUR
podiel
zastavaná
plocha
a
71.
2193.
142/1
654
1/2
3.270,00
nádvorie
zastavaná
plocha
a
72.
2194.
142/3 *
146
1/2
730,00
nádvorie

* Poznámka: Na parcele číslo 142/3 stojí stavba - rodinný dom so súpisným číslom 774, na ktorý si Dlžník
uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Nehnuteľnosti uvedené vyššie sú predmetom speňažovania jednotlivo, pre každú nehnuteľnosť zvlášť.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 10. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz Julius
Szabo“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú nehnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 100% súpisovej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú nehnuteľnosť sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Július Szabó – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
10. Úspešný záujemca si prevezme nehnuteľnosti v takom stave, v akom sa momentálne nachádza/jú. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetných nehnuteľnostiach. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o povolení
vkladu. Podľa ustanovenia § 47 Obč. zák. je k účinnosti kúpnej zmluvy potrebné rozhodnutie príslušného
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okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na
kupujúceho na základe rozhodnutia katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti. Správy poplatok
a náklady s tým súvisiace za prevod nehnuteľností platí kupujúci.
12. Záujemca sa zaväzuje, že uhradí poplatky súvisiace s návrhom na vklad do katastra, poplatky za osvedčenie
podpisu na kúpnej zmluve a poplatky za vykonanie konverzie listinných dokumentov do elektronickej podoby.
V Topoľčanoch dňa 04.08.2020
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K060579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Radičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 28, 036 01 Maritn
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/135/2020 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/135/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Sp. zn. 1OdK/135/2020
VEC:

Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „Správca“) ako správkyňa dlžníka: Emília Radičová, nar. 10.02.1948, trvale bytom Bambusky
10514/28, 036 01 Marti (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že do správcovského spisu Dlžníka možno nahliadnuť v
pracovných dňoch pondelok až piatok od 10:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii Správcu na Jilemnického 30, 036
01 Martin. Termín nahliadnutia do spisu je možné dohodnúť e-mailom na e-mailovej adrese:
marina.gallova@gmail.com.
JUDr. Marína Gallová - správca

K060580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Radičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 28, 036 01 Maritn
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/135/2020 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/135/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Sp. zn. 1OdK/135/2020
VEC:

Oznámenie čísla bankového účtu konkurznej podstaty Dlžníka

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
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1486 (ďalej len „Správca“) ako správkyňa dlžníka: Emília Radičová, nar. 10.02.1948, trvale bytom Bambusky
10514/28, 036 01 Martin (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, týmto oznamuje bankový účet konkurznej podstaty
Dlžníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. v tvare IBAN: č.ú.: SK85 0900 0000 0051 3668 4301 na ktorý je
možno skladať kauciu podľa ust. §-u 32 ods. 7 písm. b) ZKR.
JUDr. Marína Gallová - správca

K060581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudík Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senická 623 / 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/96/2020 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/96/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O SKONČENÍ KONKURZU
V konkurznom konaní vedenom na majetok Lukáš Chudík, nar. 23.07.1988, trvale bytom Senická 623/2, 031
04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny, podnikajúceho pod obchodným menom Lukáš Chudík, s miestom
podnikania Senická 623/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 559 840 Žilina sp. zn. 1OdK/96/2020, správca
konkurznej podstaty JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu:
S 1832 týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 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.
JUDr. Ing. Rastislav Palutka LL.M., MBA správca

K060582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Jamečný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 600/11, 013 13 Konská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/134/2020/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK134/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ulici Slobody
43 v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť
o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu
kancelárie správcu : ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk.
V žiadosti je nutné uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 04. 08. 2020
Imrich Šimulák, správca

K060583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Jamečný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 600/11, 013 13 Konská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/134/2020/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/134/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený
v TATRA BANKE, a.s. číslo účtu: 2921860434/100, IBAN: SK36 1100 0000 0029 2186 0434 , Ako variabilný
symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo
názov dlžníka.
V Čadci dňa 04. 08. 2020
Imrich Šimulák, správca

K060584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Jamečný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 600/11, 013 13 Konská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/134/2020/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/134/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Ján Jamečný, nar. 26.
08. 1987, bytom Školská 600/11, 013 13 Konská (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, č. k. 3OdK/134/2020 zo dňa 27. 07. 2020 bol vyhlásený konkurz Úpadcu. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03. 08. 2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to
theDirectionoftheEuropeanCouncil
No. 1346/2000
dated 29th
ofMay 2000,
asthebankruptcytrusteeofthedebtor, I am obligated to informyouthatwiththeresolutionoftheDistrictCourt in
Žilina No. 3OdK/134/2020 dated 27th ofJuly 2020 bankruptcyprocedurewasdeclared on theDebtor – Ján
Jamečný, born 26th. of August 1987, withitsregisteredoffice: Školská 600/11, 013 13
Konská(hereinafteronlyas „theDebtor”).ThisresolutionoftheDistrictCourt in Žilina waspublished on 03th of
August 2020. Thebankruptcyprocedurewasdeclaredasofthisdate.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, Slovenská republika a v jednom
rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, k
číslu konania 3OdK/134/2020. 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. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa; meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu; právny dôvod vzniku pohľadávky; poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty; celková suma pohľadávky (rozdelí sa na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku); podpis. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou.

According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and RestructuringAct (hereinafteronlyas „the BRA”)
thecreditorsofthedebtorhave
to
lodgetheirclaims
in
a basictimeperiodof
45
daysbeginningwiththedeclarationofthebankruptcyprocedure in oneoriginal to thebankruptcytrustee to
theaddress: Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, Slovenská republika and in oneoriginal to
the Okresný súd Žilina (DistrictCourt Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No.
3OdK/134/2020.
Shouldcreditor
serve
theapplication
on
trusteeafterperiodspecifiedherein,
theapplicationshallbetakenintoconsideration,
suchcreditor,
however,
maynotvote
and
exerciseanyotherrightspertaining
to
registeredreceivable.
Theright
to
proportionalsatisfactionofthecreditorshallnotbetouched;
hecanbesatisfiedonlyfromthegainsputintotheschedulefromthegeneralproperty,
whoseaim
to
puttogetherwaspublished
in
theBusinessJournalafterthedeliveryoftheapplication
to
thetrustee.
Theapplicationmustbesubmitted
on
a
pre-printedform
and
mustincludebasicrequirements;
otherwiseitwillnotbetakenintoconsideration. Thebasicrequirementsoftheapplication are: name, surname
and residence or name and seatofthecreditor; name, surname and residence or name and
seatofthebankrupt;
thelegalreasonoftheestablishmentoftheclaim;
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty; totalsumoftheclaim (shallbedivided in theapplication in
theprincipal
and
fixtures,
wherebythefixturesshallbedivided
in
theapplicationaccording
to
thelegalreasonoftheestablishment); signature. Theclaimshallbealleged in Euros. Iftheclaimisnotalleged in
Euros, thesumoftheclaimshallbestated by thetrustee by theconversionaccording to theexchange rate
determined and published on thedayofbankruptcydeclaration by theEuropeanCentral Bank or National
Bank of Slovakia. Iftheclaimisalleged in currency, whosereferenceexchange rate isnotstated or published
by theEuropeanCentral Bank or by theNational Bank of Slovakia, thesumoftheclaimshallbedetermined by
thetrusteewithprofessionalcare.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Ifitisanassuredclaim, alsothesecurityrightmustbe duly and on timealleged in theapplicationdelivered to
thetrustee in thebasicregistrationperiodwithin 45 daysfromdeclaringthebankruptcy, otherwiseitwilllapse.
Foreachassuredclaimoneapplicationmustbesubmittedwithstatingtheassuredsum, type, order, subject and
legalreasonofestablishmentofthesecurityright.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
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Alsothefutureclaim
or
claimcanbealleged
by
theapplication,
whoseestablishmentisbound
thefulfilmentofthecondition
(hereinafteronlyas
„conditionalclaim”);
therightsconnected
theconditionalclaimistheconditionalcreditorentitled
to
allegeonlythenasheproves
thetrusteetheestablishmentoftheconditionalclaim
theapplicationofconditionalclaimmustbestatedalsothefact
on
whichbasistheclaimshouldarise
thecondition, fromwhichtheestablishmentoftheclaimdepends.

to
to
to
In
or

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada,
má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí
až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
In thebankruptcyalsothecreditorallegeshisclaim by theapplication, who has theclaimtowardsother person
asthebankrupt,
ifitisassured
by
thesecurityrightreferring
to
thepropertyofthebankrupt.
Suchcreditorcanbesatisfied in thebankruptcyonlyfromthegainsacquired by encashingtheproperty,
whichensureshisclaim, wherebytherights to voteatthemeetingofthecreditorscanexerciseonly in thatextent,
in whichhisclaimwillbeprobablysatisfiedfromtheproperty, by whichitisassured. Ifsuchcreditordoesnot
register hisassuredclaim in thebasicregistrationperiod, hissecurityrightwillnotbetakenintoconsideration in
thebankruptcy,
buthe
has
therightagainsttheaffectedproperty
to
handing
over
that,
whattheaffectedproperty
in
thisconsequencewasenriched,
wherebysuchrightcanbeallegedagainstaffectedpropertyasclaimagainstproperty,
whichwillbesatisfiedaftersatisfyingallotherclaimsagainstthisproperty.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To
theclaimshallbeattachedthedocuments,
which
prove
thestatedfacts.
Thecreditor,
whoistheaccountingunit, determines in theapplication a statement, ifheaccountstheclaim in
theaccountancy, in whichextent, or possiblereasons, whyhedoesnotaccountstheclaim in theaccountancy.
To theapplicationofnon-monetaryclaimmustbeattachedan expert report determiningthesumofthenonmonetaryclaim, otherwisetheapplicationwillnotbetakenintoconsideration.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
Thecreditor, whodoesnothavetheresidence or seat or affiliationofthecompany in the Slovak republic,
isobliged to determinehisrepresentativewithresidence or seat in theSlovak republicfordelivering and to
announcethedeterminationoftherepresentative to thetrustee, otherwisethedocumentswillbedeliveredonly
by publishingthem in theBusinessJournal.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike.
Thisinformationisdesignedforcreditors,
whoseplaceofresidence
othermemberstatesoftheEuropenUnionthan in the Slovak Republic.
Mgr. Imrich Šimulák

or

registeredseatis

v Čadci dňa 04. 08. 2020
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K060585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vojtek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia Hviezda 5795/104, 036 08 Martin- Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.5.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/306/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/306/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Vojtek, nar. 28.05.1986, Kolónia Hviezda
5795/104, 036 08 Martin – Priekopa, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.:
1OdK/306/2019 s poukazom na ustanovenie § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon o konkurze") oznamuje, že vyhlasené III. kolo ponukového konania
na predaj časti majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 245/2019 zo
dňa 19.12.2019 bolo vyhodnotené ako neúspešné z dôvodu, že nebola podaná žiadna ponuka na odkup majetku.
Na základe vyššie uvedeného správca oznamuje, že majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty
publikovaného v OV č. 245/2019 zo dňa 19.12.2019 a to Obchodný podiel dlžníka v spoločnosti ahaho s.r.o., IČO:
51 800 675, so sídlom Kolónia Hviezda 5795/104, Martin, s poukazom na ustanovenie § 167p ods. 2 prestáva
podliehať konkurzu.
V Ružomberku dňa 3.8.2020
JUDr. Michal Brož, správca

K060586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lietavec Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Lúžna 1244, 034 72 Liptovská Lúžna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/134/2020 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/134/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPISU
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Rastislav Lietavec, nar.
13.05.1974, trvale bytom Liptovská Lúžna 1244, 034 72 Liptovská Lúžna, do 01.07.2018 podnikajúci pod
obchodným menom Rastislav Lietavec, s miestom podnikania Liptovská Lúžna 1244, 034 72 Liptovská Lúžna,
IČO: 41 903 633, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdK/134/2020, týmto oznamuje, že
do správcovského spisu možno nahliadať každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod. v sídle kancelárie správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 910 707 599, príp. e-mailom:
sufak.spravca@gmail.com
V Žiline dňa 03.08.2020
JUDr. Tomáš Šufák, správca
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K060587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lietavec Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Lúžna 1244, 034 72 Liptovská Lúžna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/134/2020 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/134/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Rastislav Lietavec, nar.
13.05.1974, trvale bytom Liptovská Lúžna 1244, 034 72 Liptovská Lúžna, do 01.07.2018 podnikajúci pod
obchodným menom Rastislav Lietavec, s miestom podnikania Liptovská Lúžna 1244, 034 72 Liptovská Lúžna,
IČO: 41 903 633, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdK/134/2020, týmto v súlade s § 32
ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
oznamuje bankový účet, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok, ktorým je účet
vedený vo SLSP, a.s., IBAN: SK78 0900 0000 0051 6946 5092.
V Žiline dňa 03.08.2020
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K060588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lietavec Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Lúžna 1244, 034 72 Liptovská Lúžna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/134/2020 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/134/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
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(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka: Rastislav Lietavec, nar.
13.05.1974, trvale bytom Liptovská Lúžna 1244, 034 72 Liptovská Lúžna, do 01.07.2018 podnikajúci pod
obchodným menom Rastislav Lietavec, s miestom podnikania Liptovská Lúžna 1244, 034 72 Liptovská Lúžna,
IČO: 41 903 633, oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn.
1OdK/134/2020-25 zo dňa 28.07.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 148/2020 zo dňa 03.08.2020
vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený: JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010 01 Žilina,
Slovensko, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu:
S 1989.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as the
Trustee of bankrupt: Rastislav Lietavec, born on: 13.05.1974, residing at Liptovská Lúžna 1244, 034 72
Liptovská Lúžna, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the
decision of the District Court Žilina No 1OdK/134/2020-25 dated on 28.07.2020, which was announced in the
Commercial Bulletin No. 148/2020 from 03.08.2020 and simultaneously JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010
01 Žilina, Slovak Republicm Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak
republic, Trustee sign: S 1989, was appointed as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The Debtor becomes the
Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructing
(hereinafter referred to as „the BRA”) in connection with the provision of § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu úpadcu na adrese: JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010
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01 Žilina, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu k číslu konania 1OdK/134/2020; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Žilina, so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovensko, k číslu konania 1OdK/134/2020; (§ 28
ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart by the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Tomáš Šufák,
Štrková 95/21, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the No. 1OdK/134/2020, whereby the lodgement shall be
delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy; in one counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the District Court Žilina (Okresný
súd Žilina), with the seat at Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 1OdK/134/2020;
(§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the Trustee. The registration of such
lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement delivered
to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, delivered to the Trustee
in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will cease to exist (§ 28
sec. 4 BRA). Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum
of claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way, whereby they
need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment the claim creation is
depending.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Also creditors, who have claim against a third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge their
claim in the bankruptcy proceedings in question.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hand over that, what
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the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied against the affected
estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other claims against this estate (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor ́s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and
to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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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 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. Mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Žiline dňa 03.08.2020
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K060589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Čmelo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1982
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/135/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/135/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedňajšia
prestávka 11.30 -12.30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na e-mailovú adresu office@imgks.sk, alebo na čísle telefónu 02/5441 0102.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K060590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Čmelo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1982
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/135/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/135/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v Fio banka, a. s., číslo účtu/IBAN: SK94 8330 0000 0029 0131 5834. 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 na trovy konania.
Insolvency Management Group, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Marek Šmida, komplementár

K060591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Čmelo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1982
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/135/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/135/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka: Michal
Čmelo, nar. 24.09.1982, trvale bytom Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec, Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn. 3OdK/135/2020 - 21 zo dňa 27.07.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje
konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20h of May 2015, as the
trustee of the debtor: Michal Čmelo, date of birth 24.09.1982, address Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec, our
duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina., proc. no: 3OdK/135/2020 - 21, dated on
27th of July 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 148/2020 dňa 03.08.2020.
Dňom 04.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was Publisher Journal 148/2020 on 03.08.2020.
Bankruptcy was declared on of 04.08.2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, Slovak republic. 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 satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests,
the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of
claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application
form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why
the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch
office in the Slovak Republic a representative 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 Slovak republic must
proceed according the Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period 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. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.

K060592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Porada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/135/2020/1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/135/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o nahliadnuti do spravcovskeho spisu
JUDr. Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Porada, nar. 05.02.1987, trvale bytom
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, ďalej len "dlžník", konkurzná vec vedená na OS Žilina pod
sp.zn.:2OdK/135/2020 v zmysle ustanovenia § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. a ust. § 8 ods.4 zákona č.8/2005
Z.z. v platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ul.
Radlinského 1718 v Dolnom Kubíne v pracovných dňoch od 8:°° do 14:°° hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
nahláste prosím písomne na uvedenú adresu kancelárie, telefonicky na číslo tel. 0911 259 532, alebo mailom na
jaro.plichta@gmail.com
JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K060593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cuper Maroš, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Moyzesa 55/85 55/85, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/106/2020 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/106/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY ÚPADCU
Ing. Maroš Cuper, nar. 19.01.1964, sp. zn. 9OdK/106/2020
1./ Pozemok – druh: zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 56 m2, katastrálne územie – Láb, obec – Láb,
okres - Malacky LV č. 3081, par. č.: 1321/1,v podiele 1/1, odhadovaná hodnota pozemku: 1.904,- Eur, (cena
za m2 pozemku = 34,- Eur)
2./ Pozemok – druh: zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 20 m2, katastrálne územie – Láb, obec – Láb,
okres - Malacky LV č. 3081, par. č.: 1321/2,v podiele 1/1, odhadovaná hodnota pozemku: 680,- Eur, (cena za m2
pozemku = 34,- Eur)
3./ Pozemok – druh: zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 24 m2, katastrálne územie – Láb, obec – Láb,
okres - Malacky LV č. 3081, par. č.: 1322,v podiele 1/1, odhadovaná hodnota pozemku: 816,- Eur, (cena za m2
pozemku = 34,- Eur)
Súpisová hodnota za súbor majetku 3.400,- Eur
Súpis majetku vyhotovený ku dňu 31.07.2020
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K060594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šeliga Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
U Rulcov 340, 023 11 Zákopčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
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Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/128/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/128/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Jakub Podmanický, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Šeliga, nar. 18.12.1973, trvale
bytom U Rulcov 340, 023 11 Zákopčie, korešpondenčná adresa Hurbanova 160/32, 022 01 Čadca, týmto v
zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Hlinku 3118,
022 01 Čadca, počas pracovných dní v úradných hodinách: od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K060595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šeliga Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
U Rulcov 340, 023 11 Zákopčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/128/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/128/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Jakub Podmanický, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Šeliga, nar. 18.12.1973, trvale
bytom U Rulcov 340, 023 11 Zákopčie, korešpondenčná adresa Hurbanova 160/32, 022 01 Čadca, týmto v
zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 a ods. 19 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť preddavok za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Výška kaucie:
Variabilný symbol:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
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1OdK/128/2020 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K060596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fučík Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 161/15, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/114/2020 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Stanislav Fučík nar. 06.01.1982, bytom: Hollého 161/15, 015 01 Rajec, do
14.12.2017 podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Fučík s miestom podnikania Hollého 161/15, IČO:
43 214 851, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapisuje dňa
03.08.2020 do zoznamu pohľadávok prihlášku veriteľa: BENCONT COLLECTION, a.s., IČO:47967692, sídlo:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, prihlásená suma: 12.761,33 €.
JUDr. Radovan Birka, správca

K060597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zubaj STAVING - LM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkrivánska 829, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1995
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/236/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v konkurznom konaní, spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava,
IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so
sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA,
komplementár spoločnosti, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Ján Zubaj, nar. 22.01.1995, trvale bytom Podkrivánska 829,
032 61 Važec, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Zubaj STAVING – LM, s miestom podnikania
Podkrivánska 829, 032 61Važec, IČO: 50 256 629 (ďalej aj ako len „Dlžník“):
I. Predmet predaja
Hnuteľná vec:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň
zápisu
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majetku
do
majetku
súpisu
súpisu
07.10.2019

do
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Popis

Deň vydania: 06.08.2020

Stav vozidla

Súpisová
hodnota v €

v premávke, podľa informácii poskytnutých
FIAT DUCATO 230 D/-/-, EČ: LM 536 CU, VIN:
§ 167h ods. 1
Dlžníkom je vozidlo po nehode, ktorá sa stala v
ZFA23000005675269, biela farba, dátum prvej
2.000,00 €
ZKR
roku 2018, vozidlo sa odvtedy nachádza na
evidencie/ rok výroby: 25.2.1999
neznámom mieste.

(ďalej len "Predmet predaja")
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je stanovená vlastným odhadom
správcu. Predmet predaja sa speňažuje v stave v akom sa nachádza ku dňu vyhlásenia verejného ponukového
konania, t.j. ako stojí a leží.
II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania
V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového
konania ten záujemca, ktorý:
1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka, IBAN: SK12
1100 0000 0029 4604 1996, VS: 72362019, poznámka: Ján Zubaj – VPK (ďalej aj ako len „Záloha“);
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu spolu s uvedením jej splatnosti;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;
4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z jeho
strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy, prepadne jeho záloha v prospech konkurznej podstaty.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/57 52 77 00, prípadne e-mailom na adrese: recovery@hmg.sk.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky na odkúpenie majetku dlžníka sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Ján Zubaj
– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu: Sládkovičova
6, 010 01 Žilina. Ponuka musí obsahovať:
· Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
· Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
· Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby to je neoverená kópia občianskeho preukazu
či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa osobitného
predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
· Doklad, ktorým záujemca preukáže, že zaplatil Zálohu. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v
ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového
konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení II. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je
oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku
nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o
vyhlásení II. kola verejného ponukového konania.
Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa
bude týkať majetku patriaceho do konkurznej podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej
sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za
odkúpenie predmetu predaja. V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaním, o víťazovi ponukového konania rozhodne žreb správcu.
IV. Termín a miesto otvrárania obálok
Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk. Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola
verejného ponukového konania v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.
V Žiline, dňa 03.08.2020
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K060598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ligač Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/133/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/133/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Mária Hanuliaková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Libor Ligač, nar. 18.01.1985, trvale
bytom 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: Š. Šikuru 5/16, 036 01 Martin, týmto v zmysle ustanovenia §
85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca,
počas pracovných dní v úradných hodinách: od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K060599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ligač Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/133/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/133/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Mária Hanuliaková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Libor Ligač, nar. 18.01.1985, trvale
bytom 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: Š. Šikuru 5/16, 036 01 Martin, týmto v zmysle ust. § 167l ods.
5 a § 32 ods. 7 a ods. 19 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť preddavok za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Výška kaucie:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
2OdK/133/2020 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K060600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Šalagová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútky 0, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/163/2018 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/163/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Silvia Šalagová, nar. 28.04.1975, bytom 038 61 Vrútky, podnikajúci pod
obchodným menom Silvia Šalagová - inn reality, s miestom podnikania Zvolenská 16/46, 036 01 Martin, IČO:
40662659, v zmysle §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že sa konkurz
zrušuje z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Ing. Jana Kovačková, správca
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K060601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Feranec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 256/50, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1975
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/184/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/184/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Miroslav Feranec,
nar. 11.07.1975, trvale bytom Medvedzie 256/50, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn.
3OdK/184/2019 sa končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Zverejnením tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 03.08.2020
KP recovery, k.s.,
Správca

K060602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1959
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Zdenka Berková, nar.: 26.02.1959, trvale bytom mesto Martin, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22
34.

LICITOR recovery, k.s., správca
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K060603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1959
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(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 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca") :
Zdenka Berková, nar.: 26.02.1959, trvale bytom mesto Martin, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
v Žiline, č.k.: 3OdK/133/2020, zo dňa 20.7.2020, bol vyhlásený konkurz Úpadcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: : Zdenka Berková, born: 26.02.1959, Martin, delivery address: Vojtaššáková 602, 027
44 Tvrdošín, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: .:
3OdK/133/2020 dated on 20.7.2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 143/2020 zo dňa 27.07.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 143/2020 zo dňa
27.07.2020. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh,
poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
2015/848 z 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The
lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration
form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 2015/848 on insolvency proceedings.
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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.

LICITOR recovery, k.s., správca

K060604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1959
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Zdenka Berková, nar.: 26.02.1959, trvale bytom mesto Martin,
týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pre
účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 3OdK/133/2020, ktorým je účet vedený
v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.
LICITOR recovery, k.s., správca
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K060605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Strelec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Š. Šikuru 4850/1, 038 61 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/130/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/130/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Alena Balážová so sídlom kancelárie na adrese Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, SR dlžníka :
Michal Strelec, nar.19.09.1982, trvale bytom J.Š.Šikuru 4850/1, 038 61 Martin - Priekopa oznamuje veriteľom,
že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 1OdK/130/2020 S 568 je možné nahliadať v kancelárií správcu
na adrese Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 10,00 hod.
do 12,00 hod. Termín nahľadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č. 041/5623242, alebo e-mailovou správou na adrese:
judr.balazova@korex.sk

JUDr. Alena Balážová - správca

K060606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Strelec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Š. Šikuru 4850/1, 038 61 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/130/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/130/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Alena Balážová so sídlom kancelárie na adrese Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, SR, správca
dlžníka: Michal Strelec, nar.19.09.1982, trvale bytom J.Š.Šikuru 4850/1, 038 61 Martin - Priekopa
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Žiline, sp. zn. 1OdK/130/2020, týmto podľa § 167l ods. 5 a
§ 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke SLSP – pobočka Žilina číslo účtu: IBAN:
SK89 0900 0000 0004 2004 6910.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 v spojitosti s ust. z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR písm. b) z. č.
7/2005 Z. z. ZoKR
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený popierať len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia podľa § 32 ods.3, 5 až ,
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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 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 € a najviac 10 000 €.
JUDr. Alena Balážová – správca

K060607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Strelec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Š. Šikuru 4850/1, 038 61 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/130/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/130/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Alena Balážová ako správca dlžníka: Michal Strelec, nar.19.09.1982, trvale bytom J.Š.Šikuru 4850/1,
038 61 Martin - Priekopa oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 1OdK/130/ 2020-19 zo dňa
27.07.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
JUDr. Alena Balážová. as the bankruptcy trustee Michal Strelec, nar.19.09.1982, trvale bytom J.Š.Šikuru
4850/1, 038 61 Martin – Priekopa our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No.
1OdK/130/ 2020-19 dated 27.07.2020, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR platí:
According to the Act No. 7/2005 ZoKR applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered,
the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security
right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA).
6. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
6. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim ,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Alena Balážová, Závodská
cesta 24, 010 01 Žilina, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The
electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is
authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court (§
28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered
the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
8. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
8. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report
with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
9. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkuz a reštrukturalizácia.aspx www.justice.gov.sk a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can be
found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The
basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
12. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
13. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
13. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
14. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
14. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
15. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
15. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
16. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
17. Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated
20th of May 2015.
JUDr. Alena Balážová - správca

K060608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kapalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 177, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1991
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/95/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/95/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca Dlžníčky: Mária Kapalová,
nar.: 10.03.1991, trvale bytom Horná Štubňa 177, 038 46 Horná Štubňa (ďalej len „Dlžníčka“) týmto v súlade s
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníčky, spis. zn.
3OdK/95/2020 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
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oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 03.08.2020
KP recovery, k.s.,
Správca

K060609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAGITTA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 85 A / 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 723
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. Zn. 1K/5/2019 na majetok úpadcu SAGITTA s. r.
o., so sídlom Kollárova 85 A, 036 01 Martin, IČO: 31 589 723 podľa § 101 ods. 1 ZKR zverejňuje správca tento
návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažku získaná speňažovaním všeobecnej podstaty predstavuje sumu 13.302,46 EUR, ktorá
pozostáva z vymoženej pohľadávky voči konateľovi úpadcu z titulu zmluvnej pokuty v zmysle ust. § 11 ods. 2 ZKR
vo výške 12.500,- EUR a nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 802,46 EUR.

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 5.304,95 EUR. Celková suma určená na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 7.997,51 EUR.

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok veriteľov proti všeobecnej podstate predstavujú sumu výške
19.829,40 EUR. Uspokojenie veriteľov je na úrovni 40,33 % na každú prihlásenú a zistenú pohľadávku, čo do
výšky, právneho dôvodu a poradia.

Pre jednotlivých veriteľov preto navrhujem nasledovný rozvrh výťažku:
číslo
KZP
1
2
3-32

v

Zistené celková pomer
suma
uspokojenia v %

Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO: 35724803, so sídlom: Pajštúnska 5,
0,00 €
Bratislava, Slovenská republika
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, so sídlom Cintorínska 21,
2.945,03 €
814 99 Bratislava, Slovenská republika
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, IČO: 4249950000, so sídlom
8.905,66 €
Janka Kráľa 2, Žilina, Slovenská republika

Rozsah
uspokojenia

40,33 %

0,00 €

40,33 %

1.187,73 €

40,33 %

3.591,65 €
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Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, so sídlom
7.978,71€
Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika

Deň vydania: 06.08.2020

40,33 %

3.217,81 €

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR určujem lehotu 15 dní odo dňa jeho zverejnenia na jeho schválenie.

LICITOR recovery, k.s., správca

K060610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Porada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/135/2020/1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/135/2020
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.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables”
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty”
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne”
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad”
„Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες”
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter”
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare”
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro”
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai”
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők”
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów”
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati”
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„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват”
„Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
V súlade s článkom 54 nariadením Rady (ES) č.2015/8480 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Martin
Porada, nar. 05.02.1987, trvale bytom Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len "dlžník")
oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 2OdK/135/2020 zo dňa
28.07.2020 uverejneným v Obchodnom vestníku č.148/2020 dňa 03.08.2020 (právoplatné 04.08.2020)
vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského
1718, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, značka správcu: S1520 (ďalej len „Správca“).
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the trustee
of bankrupt Martin Porada, date of birth: 05.02.1987, address: Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský
Mikuláš, my duty is to inform you, that the District Court in Žilina No. 2OdK/135/2020 dated 28.07.2020 and
promulgated in the Commercial bulletin N.148/2020 dated 03.08.2020 (valid:04.08.2020) proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Jaroslav Plichta, address: Radlinského 1718, 026
01 Dolný Kubín, Slovenská republika as the trustee of the bankrupt
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení
s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZoKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZoKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from /declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
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).

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

340

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 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. 2015/8480 dated 20th May 2015.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca
JUDr. Jaroslav Plichta, trustee of the bankrupt

K060611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Friščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bitarová 106, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 18K/1/2015 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18K/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O PRVOM KOLE DRAŽBY :
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, značka
správcu S1162, IČO: 420 54 915 správca úpadcu Ing. Miloš Friščák, nar. 20.08.1965, bytom Bitarová 106, 010 04
Žilina, podnikajúci pod obchodným menom : Ing. Miloš Friščák, s miestom podnikania : Bitarová 106, 010 04
Žilina, IČO: 22 634 835 (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 92 ods.1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a podľa záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zo dňa 27.11.2017 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov udelený Uznesením
Okresného súdu Žilina zo dňa 30.01.2017 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasuje prvé
kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
203/2015 dňa 22.10.2016 a majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom
vestníku pod č. 25/2017 zo dňa 06.02.2017 a zároveň zverejňuje nasledovné 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:
TATRSKBX

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

Zastúpený:

JUDr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk
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Označenie navrhovateľa dražby:
Obchodné meno:

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová

Sídlo kancelárie:

Jesenského 29, 036 01 Martin

Zapísaný:

v zozname správcov pod č. S 1162

správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ing. Miloš Friščák, nar. 20.08.1965, bytom: Bitarová 106, 010 04 Žilina

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby: Salón President na 3. poschodí Hotela Elizabeth Trenčín, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01
Trenčín
Dátum dražby:

04.09.2020

Čas otvorenia dražby:

10:30 hod.

Čas otvorenia pre účastníkov: 10:00 hod.
Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

10:20 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 - EUR / 1 osoba
Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Označenie dražby:
prvá dražba
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Myjava, obec: Chvojnica, katastrálne územie: Chvojnica, tak ako sú
zapísané v evidencii Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1416, a to konkrétne:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

dom so súpisným číslom 101 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 13733/1
o výmere 287 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č.
13733/2 o výmere 48 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
stodola bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 13733/3
o výmere 74 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
stodola bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 13733/4
o výmere 94 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3413 o výmere 242 m², druh pozemku: záhrada,
pozemok parcely registra „C“ č. 13716/1 o výmere 3338 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parcely registra „C“ č. 13716/2 o výmere 456 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parcely registra „C“ č. 13732/1 o výmere 3049 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 13732/2 o výmere 453 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 13732/3 o výmere 62 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 13733/1 o výmere 287 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 13733/2 o výmere 48 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 13733/3 o výmere 74 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 13733/4 o výmere 94 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
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„C“ č. 13734/1 o výmere 2642 m², druh pozemku: orná pôda,
„C“ č. 13734/2 o výmere 1980 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
„E“ č. 3320 o výmere 1675 m², druh pozemku: orná pôda,
„E“ č. 3397 o výmere 2419 m², druh pozemku: orná pôda,
„E“ č. 3403 o výmere 476 m², druh pozemku: orná pôda,
„E“ č. 3416 o výmere 519 m², druh pozemku: orná pôda,
„E“ č. 3695 o výmere 2728 m², druh pozemku: orná pôda,
„E“ č. 3704 o výmere 2472 m², druh pozemku: orná pôda,
„E“ č. 13740 o výmere 2776 m², druh pozemku: orná pôda,
„E“ č. 13741 o výmere 3852 m², druh pozemku: orná pôda,
„E“ č. 13742 o výmere 5524 m², druh pozemku: orná pôda,
„E“ č. 13796 o výmere 3305 m², druh pozemku: orná pôda,
„E“ č. 13799 o výmere 784 m², druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
a)

Poznamenáva sa predbežné opatrenie o zákaze nakladania s predmetom dražby podľa P – 186/2014,

b)
Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok vlastníka predmetu dražby podľa Uznesenia
Okresného súdu Žilina, sp.zn. 18K/1/2015 – vlastník nie je oprávnený akokoľvek nakladať so svojim majetkom
podľa P – 106/15,
c)
Záložné právo v časti 1.-4. odrážky a 6.-14. odrážky predmetu dražby v prospech spoločnosti Tatra
banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 podľa V – 810/11,
d)
Rozhodnutie Obce Chvojnica o zriadení záložného práva č. OcUCh 31/2020 na predmete dražby v časti
1.-4. odrážky predmetu dražby podľa Z – 335/2020.
Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
1. Dom súp.č. 101 v obci Chvojnica, okres Myjava
Predmetom dražby je rozostavaný rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami (2. NP je obytné podkrovie), je
čiastočne podpivničený. Dom bol postavený na mieste, kde pôvodne stál rodinný dom, ktorý bol odstránený, až
na základy, ktoré boli dobudované. Dom je osadený v svahovitom teréne. Pôdorys má tvar L. Časť, kde sa
predmet dražby nachádza, je mimo zastavaného územia a je prístupný po nespevnenej poľnej ceste. Prístup je
cez parcely č. 13715/2 a 13715/1, obecný úrad v Chvojnici vydal potvrdenie, že tieto parcely slúžia ako prístupové
komunikácie k domu. V bezprostrednom okolí predmetu dražby nie je žiadna zástavba. Dom je trvalo
neobývaný.
Dispozičné riešenie:
1.PP: kotolňa.
Zastavaná plocha 1.PP je 85,98 m2.
1.NP: knižnica, pracovňa, práčovňa, komora, technická miestnosť, chodba, dve jedálne, kuchyňa, schodisko, hala,
fitnes a WC so sprchou.
Zastavaná plocha 1.NP je 303,66 m2.
2.NP: hala, dve schodiská, tri kúpeľne s WC, dve izby, spálňa, galéria a obývacia izba.
Zastavaná plocha 2.NP je 311,84 m2.
Technicko – konštrukčné riešenie:
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Strecha je sedlová s valbami a vikiermi, krytinu tvorí ťažká korýtková škridla. Dom je založený na
železobetónových základových pásoch. Obvodové nosné steny na 1.PP sú z tvárnic Premac BT 30 a YTONG. Na
1. a 2.NP sú obvodové a nosné steny murované prevažne z tvárnic YTONG. Deliace priečky sú taktiež murované
z tvárnic YTONG. Stropné konštrukcie medzi 1.PP a 1.NP a medzi 1.NP a 2.NP tvorí systém Premaco monolitická železobetónová stropná konštrukcia. Strop v obytnom podkroví tvorí podbitie krovu. Schodisko je
monolitické železobetónové jednoramenné s povrchom stupňov z keramickej dlažby. Podlahy v obytných
miestnostiach tvorí prevažne veľkoplošná laminátová podlaha, v kúpeľniach, WC, kuchyni a komunikačných
priestoroch je keramická dlažba. Úpravy vnútorných stien tvorí prevažne vápenná omietka hladká a keramický
obklad v kúpeľniach a WC. Okná a vstupné dvere sú plastové s izolačným dvojsklom. Úpravy vonkajších
povrchov tvorí na 1.PP obklad z kameňa, na 1. a 2.NP omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva
kontaktného zatepľovacieho systému. V kúpeľniach s WC je sprchový kút, WC s podomietkovým splachovacím
systémom a keramické umývadlo. Na 1.NP je príprava na balkón, ktorý nie je dokončený, rovnako na 2.NP je
pripravená nosná konštrukcia na balkóny, ktoré nie sú vyhotovené. Kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v dome
sú plánované ústredne prostredníctvom kombinácie kotlov v kotolni na 1.PP. V súčasnosti je dom napojený na
elektrický kotol umiestnený na 1.NP. Dom je napojený na verejný rozvod NN, vodu z vlastnej studne a je napojený
na čističku odpadových vôd a dve žumpy.
2. Hospodárska budova bez súpisného čísla (záhradný domček) postavená na parcele č. 13733/2
Ide o samostatne stojaci objekt, ktorý slúži na prechodné ubytovanie, prípravu stravy a skladovanie. Na LV č 1416
je evidovaný ako hospodárska budova, v roku 2011 bolo vydané dodatočné stavebné povolenie na výstavbu
záhradného domčeka. Domček stojí na mieste pôvodnej hospodárskej budovy, na jej pôvodných základoch, ktoré
boli rozšírené. Domček ku dňu obhliadky nebol skolaudovaný. Záhradný domček je toho času dlhodobo
nevyužívaný. Je nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Dispozične pozostáva na 1.NP z
chodby, kuchyne, komory, dielne, dvoch WC, dvoch skladov a umyvárne. Podkrovie pozostáva z dvoch izieb, WC,
predsiene a kúpeľne. Domček je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Nosné steny sú z ľahkých siporexových kvádrov hr. 350 mm. Strop nad 1.NP je monolitický železobetónový.
Sedlovú strechu tvorí drevený hambálkový krov so zateplením. Krytina strechy je ťažká korýtková. Schody sú
drevené, rebríkové bez podstupníc. Podlahy na 1.NP sú z keramickej dlažby a na 2.NP z drevenej palubovky.
Okná a dvere sú drevené. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú stierkové hladké, v
kúpeľni, WC a za kuchynskou linkou je keramický obklad. V kuchyni je drevená kuchynská linka s nerezovým
drezom, plynovou varnou doskou a elektrickou rúrou. Na 1. NP sa nachádzajú dve WC so zadným splachovaním
a dve keramické umývadlá. V podkroví je jedno WC, umývadlo a sprchový kút. Vykurovanie je ústredné, radiátory
sú panelové oceľové. Kotol ÚK nie je osadený. Domček je napojený na rozvod NN, vodu zo studne, splašky sú
odkanalizované do čističky odpadových vôd.
Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy (záhradného domčeka) je 64,38 m2.
Zastavaná plocha 2.NP hospodárskej budovy (záhradného domčeka) je 64,85 m2.
3. Stodola bez súpisného čísla postavená na parcele č. 13733/3
Stodola - kôlňa sa nachádza vedľa druhej stodoly. Ide o samostatne stojaci objekt postavený v roku 1910. Krytina
bola vymieňaná v roku 1964. Základy sú kamenné, bez izolácie. Obvodová konštrukcia je drevená trámová.
Úprava povrchov je zabezpečená impregnáciou. Krov je väznicový bez podbitia, strecha je sedlová, krytina je z
vlnitého eternitu. Vráta sú drevené zvlakové.
Zastavaná plocha stodoly je 73,69 m2.
4. Stodola bez súpisného čísla postavená na parcele č. 13733/4
Ide o samostatne stojaci objekt postavený v roku 1910. Krytina bola vymieňaná v roku 1964. Základy s
podmurovkou sú kamenné bez izolácie. Obvodová konštrukcia je drevená trámová s dreveným obitím. Úprava
povrchov sú zabezpečené impregnáciou. Krov je väznicový bez podbitia, strecha je sedlová, krytina je z pálenej
jednodrážkovej škridle. Vráta sú drevené zvlakové.
Zastavaná plocha stodoly je 83,25 m2.
5. Pozemky parcely registra „E“
Pozemky sa nachádzajú mimo zastaveného územia obce na hranici s obcou Sobotište. Z väčšej časti ide o lúky
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na strednom svahu využívané na poľnohospodárske využitie.
Predmet dražby sa celkovo nachádza v rozostavanom stave.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 77/2020 zo dňa 29.06.2020, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Luciou Magulovou a znaleckým posudkom č. 07/2020 zo dňa 30.06.2020 vyhotoveným
súdnym znalcom Ing. Máriou Stejskalovou:
368.300,- EUR (slovom: tristošesťdesiatosemtisíctristo EUR)
Najnižšie podanie:
368.300,- EUR (slovom: tristošesťdesiatosemtisíctristo EUR)
Minimálne prihodenie:
500,-EUR (slovom: päťsto EUR)
Výška dražobnej zábezpeky:
40.000,-EUR (slovom: štyridsaťtisíc 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: 040), 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: 040), s označením
čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
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Termín č. 1: 04.08.2020 o 08:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 101
v obci Chvojnica, okres Myjava.
Termín č. 2: 21.08.2020 o 08:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 101
v obci Chvojnica, okres Myjava.
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
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.
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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 Martine, dňa 03.08.2020
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
správca konkurznej podstaty

K060612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 13, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2019S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka: Alena Cicková, rod. Kotlárová, nar. 22.01.1986, bytom Horná Štubňa 13, 038 46 Horná Štubňa,
oznamuje účastníkom konania, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ a z tohto
dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Alena Cicková,
rod. Kotlárová, nar. 22.01.1986, bytom Horná Štubňa 13, 038 46 Horná Štubňa, končí. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. §167v ods. 2 ZKR
zrušuje.
V Martine, 03.08.2020
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K060613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Profektuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1974
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/42/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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5OdK/42/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE III. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
ADVO INSOLVENCY, k.s. správca majetku dlžníka Slavomír Profektuš týmto podľa ustanovenia § 167q ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie § 167p na predaj majetku
dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty ako:
p.č. súpisová zložka
iná majetková
1
hodnota:
popis:

obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti Sírnaté kúpele Svätý Jur s.r.o., so sídlom Kúpeľné 1/249, 900 21
Svätý Jur, IČO: 45 714 673, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 67844/B, o veľkosti 100% základného imania

súpisová
5 000,00 €
hodnota
dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR
dátum zaradenia
do súpisu
1.6.2020

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 106/2020 dňa 04.06.2020.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Obchodný podiel bude odpredaný 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 stanovenými podmienkami doručená správcovi
v zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na
adresu kancelárie správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., 29.augusta č. 31, Banská Bystrica 974 01 tak, aby do
kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
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 obchodného podielu špecifikovaného v súpise majetku dlžníka
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 106/2020 dňa 04.06.2020 pod číslom K044031,
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 zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK91 1100 0000 0029 4106 6705. Ako
variabilný symbol treba uviesť 50422020
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 znášať náklady prepisu
obchodného podielu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K060614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peťková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 468/75, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/305/2020 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/305/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že podľa zoznamu majetku
dlžníčky priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, podania vysvetlenia dlžníčkou, ako aj zo zisťovania
majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžníčka nie je vlastníčkou žiadneho majetku, ktorý podlieha
konkurzu a ktorý by mohol byť spísaný do súpisu konkurznej podstaty.

V Hnúšti, dňa 28. júla 2020
JUDr. Ján Čipka, správca

K060615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švantner Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Balog -, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/239/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/239/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia Veriteľského výboru úpadcu Potraviny Kačka, a. s. „v konkurze“,
so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319
Spisová značka súdneho spisu: 2K/12/2019
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1795
Údaje úpadcu:
Potraviny Kačka, a. s. „v konkurze“
so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319
Miesto konania:
Zimný štadión Detva, M. R. Štefánika 58, 962 12 Detva
Termín konania:
23.07.2020
Prítomní veritelia:
1. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, v zastúpení Mgr. Anna Osláčová, na základe plnomocenstva zo dňa 11.08.2016
2. PENAM SLOVAKIA, a. s., IČO: 36 283 576, so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, v zastúpení JUDr.
Martin Balvan, na základe plnomocenstva zo dňa 10.10.2019
3. Slovenská republika – Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.
s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v zastúpení Lívia Štulajterová, na
základe plnomocenstva zo dňa 16.12.2019
4. HYZA, a. s., IČO: 31 562 540, so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, v zastúpení JUDr. Lucia
Šuleková, na základe plnomocenstva zo dňa 09.07.2020
5. Tatranská mliekareň a. s., IČO: 31 654 363, so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, v zastúpení Mgr.
Daniel Poturnay, na základe plnomocenstva zo dňa 15.07.2020
Ďalší prítomní: Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty
Program schôdze:
1.Voľba predsedu Veriteľského výboru podľa § 38 ZKR.
Na Prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 23.07.2020, bol zvolený päťčlenný Veriteľský výbor. Jednotliví zástupcovia
veriteľov navrhli za predsedu Veriteľského výboru veriteľa Tatranská mliekareň a. s., IČO: 31 654 363, so sídlom
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, v zastúpení Mgr. Daniel Poturnay, na základe plnomocenstva zo dňa
15.07.2020.
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15.07.2020.
Hlasovanie:
Za:

5 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Uznesenie:
Za predsedu Veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: Tatranská mliekareň, a. s., IČO: 31 654 363, so sídlom Nad
traťou 26, 060 01 Kežmarok, v zastúpení Mgr. Daniel Poturnay, na základe plnomocenstva zo dňa 15.07.2020.
Týmto bol program zasadnutia Veriteľského výboru vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval za účasť
a schôdzu ukončil.
V Detve, dňa 23.07.2020

Mgr. Daniel Poturnay, v. r.

K060617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Iveta Tuhárska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Zvolen --, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/32/2020 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/32/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 01.07.2020 som vyhotovila rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol dňa 06.07.2020 zverejnený
v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 128/2020, K052315.
Dňa 03.08.2020 som splnila rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167 v ods. 1 Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznamujem v OV, že konkurz na majetok dlžníka: MUDr. Iveta Tuhárska, 11.05.1962, bytom
mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Iveta Tuhárska, s miestom
podnikania Nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 37 950 179, pod sp. zn.: 5OdK/32/2020, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: MUDr. Iveta Tuhárska, 11.05.1962, bytom
mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Iveta Tuhárska, s miestom
podnikania Nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 37 950 179, pod sp. zn.: 5OdK/32/2020, zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 03.08.2020
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty
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K060618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Michal Biely,podnikajúci pod obchodným menom:
Michal Biely, s miestom podnikania:Medená
5/5712, 974 05 B. Bystrica, IČO:37593005
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 5712 / 5, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/263/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/263/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Michal Biely, nar. 29.04.1972, trvale bytom Medená 5/5712, 974 05 Banská Bystrica, podnikajúci
pod obchodným menom: Michal Biely, s miestom podnikania: Medená 5/5712, 974 05 Banská Bystrica, IČO:
37593005, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/263/2020, týmto
v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená
Prihláška pohľadávky veriteľa: RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, 841 07 Bratislava, IČO: 17321484, ktorou
bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 681,73 €.

Podľa ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16, 18 a 19 sa použijú primerane.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

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

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K060619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predné Halny 1880/41, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/260/2020 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/260/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ľubomír Puška, nar. 30. 09. 1982, trvale bytom 1880/41 Predné Halny, 977 01 Brezno, podnikajúci
pod obchodným menom: Ľubomír Puška, s miestom podnikania: Predné Halny1880/41, 977 01 Brezno,
IČO: 44987951, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
KOLO: TRETIE
Predmet: hnuteľné veci, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1., súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 100/2020 dňa 27.05.2020.
Hnuteľná vec:
1. Osobný automobil, PEUGEOT 307, farba: červená metalíza, rok výroby 2001, VIN:
VF33CNFUB82145048, súpisová hodnota 700,00 €, dátum a dôvod zápisu: 22.05.2020, majetok, ktorý
patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia v tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo účtu: IBAN: SK06 5600 0000 0054 5149 3003, Variabilný symbol: 6120273207
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 0917 691 654, alebo emailom
tkacova.skp@gmail.com
V zmysle § 167 p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
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záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Prepis motorového vozidla je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
V Detve, dňa 03.08.2020
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K060620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sucháň 88, 991 35 Sucháň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/627/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/627/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
zostavený v zmysle ustanovenia § 167u zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Dlžník: Dezider Oláh, nar. 13.07.1964, trvale bytom Sucháň 88, 991 35 Sucháň
Správca: JUDr. Marián Pataj, sídlo
Bystrica,
zapísaný
v
zozname
pod č. 1540

správcovskej kancelárie
správcov
vedenom

J. Chalupku
Ministerstvom

8,

974 01 Banská
spravodlivosti
SR

Zn. správcovského spisu: 2OdK/627/2019 S1540
Zn. súdneho spisu: 2OdK/627/2019
Dátum vyhotovenia: 28.07.2020
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I Úvodné ustanovenia
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 2OdK/627/2019 zo dňa 21.06.2019 bol do funkcie
správcu konkurznej podstaty dlžníka Dezider Oláh, nar. 13.07.1964, trvale bytom Sucháň 88, 991 35 Sucháň,
podnikajúceho pod obchodným menom Dezider Oláh, s miestom podnikania Sucháň 88, 991 35 Sucháň, IČO:
33 259 097 (ďalej len „dlžník“), ustanovený JUDr. Marián Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8,
974 01 Banská Bystrica (ďalej len „správca“). Predmetné Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
124/2019 zo dňa 28.06.2019.
Podľa § 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“): „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.“
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Podľa § 167u ods. 2 ZKR „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu
obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi
všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ
sám.“
Podľa § 167u ods. 3 ZKR „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani
do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu,
ktorý vyhlásil konkurz.“
Podľa § 167u ods. 4 ZKR „Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol
realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou
starostlivosťou.“
Podľa § 167t ods.1 ZKR „Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:
a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d) preddavok na trovy znaleckého posudku,
e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo schôdzou veriteľov.“
Podľa § 167t ods.2 ZKR „Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne,
nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.“
Podľa § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Vyhláška“) „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť
rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých,
ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II Opis doterajšieho priebehu konkurzu
A.
Dňa 28.06.2020 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.06.2019, sp. zn.
2OdK/627/2019 v Obchodnom vestníku SR vyhlásený na majetok dlžníka konkurz a do funkcie bol ustanovený aj
správca.
B.
Počas základnej 45 dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov dlžníka podľa § 167l ods. 3 ZKR, boli do
kancelárie správcu doručené prihlášky šiestich nezabezpečených veriteľov dlžníka:
Veriteľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Slovenská republika - Krajský súd Bratislava
Slovenská konsolidačná, a.s.

Prihlásená výška pohľadávky
462,92 EUR
172,93 EUR
4 585,43 EUR

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov dlžníka bola do kancelárie správcu doručená
prihláška veriteľa dlžníka.
Veriteľ
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Intrum Slovakia s.r.o.

Prihlásená výška pohľadávky
6,- EUR
1075,04 EUR
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Všetky doručené prihlášky pohľadávok spĺňali základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ZKR, a preto ich
správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok. Pre úplnosť správca dodáva, že žiadna z
prihlásených pohľadávok nebola v zmysle § 167 l ods. 5 ZKR popretá iným veriteľom a preto sa všetky prihlásené
pohľadávky v zmysle § 32 ods. 16 ZKR považujú v celom rozsahu za zistené.
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku je celková suma prihlásených a zistených nezabezpečených
pohľadávok v konkurze dlžníka vo výške 6.302,32 EUR.
C. SÚPIS MAJETKU PODSTÁT A JEHO SPEŇAŽENIE
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery dlžníka, pričom pri
vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie
konkurzu, zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností
poskytnutých tretími osobami. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Zo správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka, ktorej súpis bol tvorený nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 105/2020 zo dňa 03.06.2020.
Deň
zapísania
Motorové vozidlo značky Suzuki Alto, rok výroby 1998, EVČ: VK429BX, VIN: 20.03.2020
MA3EFA11S00271538, vozidlo je podľa slov dlžníka pojazdné, nachádza sa v rodinnom
dome dlžníka na adrese Sucháň 88, 991 35 Sucháň. Správca nedisponuje dokladmi ani
kľúčmi od motorového vozidla.
Motorové vozidlo značky Ford Focus, rok výroby 2004, EVČ: VK323XY, VIN: 20.03.2020
WF0NXXGCDN3L33656, technický stav vozidla ani miesto kde sa vozidlo nachádza
správcovi nie je známe a správca taktiež nedisponuje dokladmi ani kľúčmi od motorového
vozidla.
Pozemok zapísaný na LV č. 660, vedený Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor 20.03.2020
pre obec Sucháň, katastrálne územie Sucháň, evidovaný na parcele č. 756/1, o výmere
1.019 m2, druh - orná pôda, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu dlžníka 1/1.

Súpisová
hodnota
ZKR 100,- EUR

P.č. Identifikácia súpisovej zložky majetku

Dôvod zapísania

1.

§
167h
majetok
podliehajúci
konkurzu
§
167h
majetok
podliehajúci
konkurzu
§
167h
majetok
podliehajúci
konkurzu

2.

3.

ZKR 500,- EUR

ZKR 208,28 EUR

Celková súpisová hodnota vyššie uvedeného majetku je 808,28 EUR.
Správca po zistení vyššie uvedeného majetku dlžníka, a to konkrétne vyššie uvedených motorových vozidiel, za
účelom ich speňaženia zverejnil v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa 08.06.2020 oznam o prvom kole
verejného ponukového konania, ktoré však nebolo úspešné. Správca preto zverejnil v Obchodnom vestníku č.
121/2020 oznam o vyhlásení druhého kola ponukového konania, ktoré bolo neúspešné. Správca preto zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 133/2020 zo dňa 13.07.2020 oznam o vyhlásení tretieho kola ponukového konania,
ktoré bolo taktiež neúspešné a motorové vozidlá tak v zmysle ustanovení ZKR prestali podliehať konkurzu.
Za účelom speňaženia nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka správca v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa
08.06.2020 zverejnil oznámenie o vyhlásení prvého kola ponukového konania, ktoré bolo úspešné.
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
Deň
zapísania
Motorové vozidlo značky Suzuki Alto, rok výroby 1998, EVČ: VK429BX, VIN: 20.03.2020
MA3EFA11S00271538, vozidlo je podľa slov dlžníka pojazdné, nachádza sa
v rodinnom dome dlžníka na adrese Sucháň 88, 991 35 Sucháň. Správca
nedisponuje dokladmi ani kľúčmi od motorového vozidla.
Motorové vozidlo značky Ford Focus, rok výroby 2004, EVČ: VK323XY, VIN: 20.03.2020
WF0NXXGCDN3L33656, technický stav vozidla ani miesto kde sa vozidlo

Spôsob
speňaženia
ZKR 100,- EUR

Získaný
výťažok
0 EUR

ZKR 500,- EUR

0 EUR

P.č. Identifikácia súpisovej zložky majetku

Dôvod zapísania

1.

§
167h
majetok
podliehajúci
konkurzu
§
167h
majetok

2.
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nachádza správcovi nie je známe a správca taktiež nedisponuje dokladmi ani
kľúčmi od motorového vozidla.
Pozemok zapísaný na LV č. 660, vedený Okresným úradom Veľký Krtíš, 20.03.2020
katastrálny odbor pre obec Sucháň, katastrálne územie Sucháň, evidovaný na
parcele č. 756/1, o výmere 1.019 m2, druh - orná pôda, o veľkosti
spoluvlastníckeho podielu dlžníka 1/1.

Deň vydania: 06.08.2020
podliehajúci
konkurzu
§
167h
majetok
podliehajúci
konkurzu

ZKR 208,28 EUR

2.708,EUR

Správca konštatuje, že majetok dlžníka bol speňažený a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty bol
dosiahnutý výťažok vo výške 2.708,- EUR.
B. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
p.č. právny dôvod
1.
2.
3.
4.
5.

veriteľ

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 2019 podľa §24b písm. e) správca
Vyhl. č. 665/2005 Z.z.
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 2020 podľa §24b písm. e) správca
Vyhl. č. 665/2005 Z.z.
Hotové výdavky – poštovné za obdobie 2019 - 2020
Slovenská
a.s.
odmena správcu z výťažku
správca
paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a písm. a) a b) Vyhl. č. správca
665/2005 Z.z.
Celkom náklady konkurzu

suma
v
čas vzniku
Eur
210 EUR 2019
210 EUR
pošta 7,85 EUR
379,12
EUR
6,90 EUR

2020
2019-2020
pri rozvrhu
priebežne

813,87
EUR

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 813,87 EUR.
K výpočtu odmeny správcu
Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti
zákona.“
Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky: „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom ( § 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).“
Podľa § 20 ods. 1 Vyhlášky: „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a)zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b)zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d)zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e)zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f)zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g)zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.“
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V zmysle vyššie uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku podliehajúceho
konkurzu vo výške 379,12 EUR.
C. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu
Celková suma nákladov konkurzu zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

2.708,- EUR
813,87 EUR
1.894,13 EUR

D. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
Celková
zistená Percentuálny
suma
uspokojenie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 462,92 EUR
30,05 %
Slovenská republika - Krajský súd 178,93 EUR
30,05 %
Bratislava
Slovenská konsolidačná, a.s.
4 585,43 EUR
30,05 %
Intrum Slovakia s.r.o.
1 075,04 EUR
30,05 %
Veriteľ

pomer Suma určená na uspokojenie čiastkovým
rozvrhom
139,16 EUR
53,77 EUR
1377,99 EUR
323,15 EUR

JUDr. Marián Pataj
správca

K060621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Cencerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 50/2, 962 61 Dobrý Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/363/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/363/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Slávka Cencerová, nar. 18.04.1973, bytom Kpt. Nálepku 50/2, 962 61
Dobrá Niva, podnikajúci pod obchodným menom: Slávka Cencerová, s miestom podnikania: M. Rázusa 2226/28,
960 01 Zvolen, IČO: 44 732 171, oznamuje že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese ul. Hlavná 36, Hnúšťa, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od
12.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa
podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle:
047 542 41 51.
JUDr. Mário Keleti, správca

K060622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Cencerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 50/2, 962 61 Dobrý Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/363/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/363/2020
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu Slávka Cencerová,
nar. 18.04.1973, bytom Kpt. Nálepku 50/2, 962 61 Dobrá Niva, /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 4OdK/363/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt: Slávka Cencerová, birt. 18.04.1973, add. Kpt. Nálepku 50/2, 962 61 Dobrá Niva
/hereinafter only „the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská
Bystrica, No. 4OdK/363/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.08.2020. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 3th of Aug 2020. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená
a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo,
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj
súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka,
k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only „the BRA“/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa,
Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about
the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of
the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk
Credistors whose claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which security
is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the
registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be
stated. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the
registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to
be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
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form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K060623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Miroslav Berky,podnikajúci pod obchodným menom
Miroslav Berky, s miestom podnikania Kamenná
577/4, 962 12 Detva, IČO: 40145093
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 577/4, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/294/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/294/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Miroslav Berky, nar. 22.10.1991, bytom Kamenná 577/4, 962 12 Detva, podnikajúci pod
obchodným menom Miroslav Berky, s miestom podnikania Kamenná 577/4, 962 12 Detva, IČO: 40 145 093, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 5OdK/294/2020, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška
pohľadávky veriteľa: Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
00215759, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 130,12 €.
Podľa ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16, 18 a 19 sa použijú primerane.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

360

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

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

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K060624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Cencerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 50/2, 962 61 Dobrý Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/363/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/363/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Slávka Cencerová, nar. 18.04.1973, bytom Kpt. Nálepku 50/2, 962 61
Dobrá Niva, podnikajúci pod obchodným menom: Slávka Cencerová, s miestom podnikania: M. Rázusa 2226/28,
960 01 Zvolen, IČO: 44 732 171 s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b/ Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov a to na účet vedený v SLSP, a.s.
IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371 s doplňujúcou poznámkou: Slávka Cencerová, kaucia popretia
pohľadávky 4OdK/363/2020.
JUDr. Mário Keleti, správca

K060625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/361/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4OdK/361/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Eremiáš, nar. 21. 05. 1987, trvale
bytom Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Eremiáš, s
miestom podnikania: Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 41863518, týmto v zmysle ust. § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 7 a ods. 19 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť preddavok za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Výška kaucie:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
4OdK/361/2020 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K060626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/361/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/361/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Eremiáš, nar. 21. 05. 1987, trvale
bytom Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Eremiáš, s miestom
podnikania: Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 41863518, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica počas
pracovných dní v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K060627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Socha Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
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:
Súpis všeobecnej podstaty

1/
Typ súpisnej položky majetku: pohľadávka z účtu v banke
Popis: pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: SK40 7500 0000 0040 2520 3670 v sume 500,- € - preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
v konaní o oddlžení.
Súpisová hodnota majetku: 500,- €.

Mgr. Robert Antal
správca

K060628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gibaľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Wolkera 437/8, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1234/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1234/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 09.01.2020, pod č. k. 4OdK/1234/2019
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Miroslav Gibaľa, nar. 11. 09. 1983, trvale
bytom J. Wolkera437/8, 984 01 Lučenec (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
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.. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Miroslav Gibaľa, nar. 11. 09. 1983, trvale bytom J.
Wolkera437/8, 984 01 Lučenec, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 03.08.2020
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K060629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 552 / 30, 976 68 Heľpa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/292/2020 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/292/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Predmet: Ponukové konanie
JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6 ako správca úpadcu : Martin H a r v a n,
nar. 10.09.1992, trvale bytom 976 68 Heľpa, Farská 552/30 týmto, v zmysle ustanovenia § 167p vyhlasuje 1.
kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu.
Predmetom speňažovania je majetok úpadcu tvoriaci oddelenú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1, ktorý bol zverejnený dňa 16.07.2020 v Obchodnom vestníku č. 136/2020.
Jedná sa o nasledovný majetok :
Por. Č. 1
osobné motorové vozidlo – Renault MEGANE Kombi 1,6, rok výroby 2009, VIN
VF1BZ0H0541690131, farba biela, EČV: BR 382 BX, používané.

Podmienky ponukového konania: Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez
obmedzenia. Bližšie informácie o predaji môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle: +
421 907 877 008 alebo písomne mailom na gajdosikova@stred.sk.
Termín a miesto na predkladanie ponúk : Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v
zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn.: 4 OdK/292/2020 – Martin Harvan Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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NEOTVÁRAŤ !“ na adresu správcu: JUDr. Ivana Gajdošíková, správca, 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6
najneskôr v lehote 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Lehota
na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku
a končí dvadsiaty deň o 15:30 hod.. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškania lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania,
nemožno ju meniť ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho
podané ponuky neprihliada.
Podmienky predloženia ponuky: Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK19 1100 0000 0026 2378 0225, poznámka: Martin
Harvan – záloha. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie
peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk. Predaj majetku
sa uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku uvedená v
súpise majetku.
Náležitosti ponuky : Ponuka musí obsahovať :
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny – ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku uvedená v súpise,
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť
overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť overenú
fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu
Podmienky akceptácie ponuky: V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitosti alebo
dokladov, má správca právo odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok: Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk : Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie
správca zmluvu do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený
ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej
kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Správca upozorňuje záujemcov na právo oprávnených osôb v zmysle ustanovenia § 167r ZKR vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty.

Vo Zvolene 03.08.2020
JUDr. Ivana Gajdošíková, 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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K060630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2R4/2009 S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R4/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Čipka, kancelária správcu: Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Správca“ alebo „Vyhlasovateľ“),
správca úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o., „v konkurze“ so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO:
31615724 vyhlasujem podľa § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s udeleným záväzným pokynom
príslušného orgánu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:
00682420 číslo 1015/2020/14002 z 22.7.2020 jedenáste kolo verejného ponukového konania na predaj časti
podniku úpadcu.
Predmetom ponukového konania pod bodom A/, B/, C/ je predaj nehnuteľností stavieb a pozemkov,
ležia, ktoré boli spísané do všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý súpis všeobecnej podstaty bol
v Obchodnom vestníku č. 13/2010 dňa 21.1.2010 a preradenie súpisových zložiek majetku bolo
v Obchodnom vestníku číslo 230/2010 dňa 1.12.2010 (ďalej len „majetok“ alebo „predmet ponukového
to

ako stoja a
zverejnený
zverejnené
konania“) a

A/ Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obci Lučenec, katastrálnom území Lučenec,
zapísané na LV č. 6664:
POZEMOK parcely registra „C“, parc. č. 425/2, o výmere 470 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 76.346,00 EUR;
POZEMOK parcely registra „C“, parc. č. 425/1 o výmere 780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 126.136,00 EUR;
STAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA A ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY,
KONGRESOVÉ CENTRUM- stavba bez súp. čísla postavená na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 425/1
o výmere 780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh stavby: iná budova, popis stavby:
KONGRESOVÉ CENTRUM;
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA- stavba súp. č. 827, postavená na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 425/2
o výmere 470 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; druh stavby: administratívna budova, popis
stavby: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota:
1.700.000,00 EUR.
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Lučenec v centrálnej mestskej zóne a plnia funkciu
kongresového centra a administratívnej budovy. Budovy sú prevádzkovo prepojené a z hľadiska stavebnotechnického ako aj prevádzkového tvoria jeden celok s viacúčelovým polyfunkčným využitím. Stavba je
trojpodlažná s čiastočným podpivničením a plným využitím podkrovia. Budova má historicko-pamiatkový
charakter, podľa dostupných údajov časť budovy pochádza z rokov 1820-1825, v neskoršom období sa postavilo
zadné krídlo, po rozsiahlej rekonštrukcii a obnove objektu v rokoch 1992 až 1994 sa obnovila spoločenskokultúrna a obchodná funkcia. V rámci rekonštrukčných prác sa prakticky obnovili všetky prvky krátkodobej
životnosti stavby a z pôvodnej stavby ostali len základové konštrukcie, zvislé a vodorovné konštrukcie a hlavné
schodište. V súčasnosti objekt má viacúčelové využitie, v objekte je spoločensko-kultúrna, obchodná prevádzka,
priestory pre bankovníctvo, kongresové centrum, reštauračná prevádzka, administratíva, stavba má výlučne
prevádzkový charakter. Objekt je čiastočne využívaný tretími subjektami na základe nájomných zmlúv.
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Ide o objekt s jedným podzemným podlažím, tromi nadzemnými podlažiami a jedným podkrovím. V podzemnom
podlaží sa nachádza reštauračné zariadenie a vinotéka. Suterén je prístupný z pasáže. Na prízemí je pasáž v
tvare „L“ z ktorej sú prístupné rôzne obchodné prevádzky. V druhom nadzemnom podlaží sú umiestnené
kancelárske priestory, foyer, vstupný vestibul, hlavná spoločenská a kongresová sála, javisko, drinks bar a
kuchyňa so zázemím. V treťom nadzemnom podlaží sú kancelárske priestory, vestibul, dva balkóny spoločenskej
sály, ovládacia miestnosť techniky, sociálne priestory a vonkajšia terasa nad prístavbou. V podkroví sa
nachádzajú kancelárske priestory spolu so sociálnymi priestormi.
Stavebno-technicky sa jedná o murovanú stavbu z kameňa a pálených tehál, počas rekonštrukcie sa vykonala
sanácia muriva a základov proti vlhkosti. Strop v suteréne je klenbový, na nadzemných podlažiach sú klenbové,
drevené trámové a traverzové stropy. Nad posledným nadzemným podlažím v rámci rekonštrukcie sa vyhotovila
nová nosná konštrukcia, podlahy, podkrovia pomocou oceľových stropníc a väzníkov. Krov je drevený väznicovej
sústavy, strecha je doplnená strešnými oknami a vikiermi. Krytina strechy je z asfaltových šindľov. Fasáda je
obnovená v pôvodnom riešení, ide o bohato zdobenú fasádu rôznymi architektonickými prvkami. V rámci
rekonštrukcie sa zaviedla nová elektroinštalácia, sanitná inštalácia, elektrické podlahové vykurovanie a vetranie
pomocou lokálnych vzduchotechnických jednotiek, obnovila sa spoločenská sála v historickom duchu a divadelná
technika javiska s osvetlením. Vymenili sa všetky povrchové úpravy a nášľapové vrstvy podláh. Rekonštruovali sa
pôvodné výplne otvorov, okná a dvere. Stavba je zapísaná ako kultúrna pamiatka.
B/ Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obci Lučenec, katastrálnom území Lučenec,
zapísané na LV č. 6664:
POZEMOK parcely registra „C“, parc. č. 429/2, o výmere 135 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 22.107,00 EUR;
STAVBA súp. č. 4297, postavená na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 429/2, o výmere 135 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh stavby: budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby: HOTEL II
REDUTA A2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 229.038,00 EUR.
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v centrálnej mestskej zóne vedľa kongresového centra Reduta a plní funkciu
hotela II Reduty A2. Z hľadiska stavebno-technického ako aj prevádzkového stavba tvorí jeden celok. Stavba je
dvojpodlažná a bez podpivničenia a využitím podkrovia. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, zvislé
nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál. Strop je železobetónový, strecha šikmá, krytina škridľová,
klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy omietky hladké, nehnuteľnosť bola
kolaudovaná v roku 1999.
C/ Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obci Lučenec, katastrálnom území Lučenec,
zapísané na LV č. 7342 a č. 9267:
NEBYTOVÝ PRIESTOR- stravovacie zariadenie na 1. poschodí stavby HOTELA REDUTA, súp. č. 4247,
postavený na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 426/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
s podlahovou plochou 97,47 m2 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele
9747/32962 pod B: 2 v celosti, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 82.984,00 EUR;
NEBYTOVÝ PRIESTOR- stravovacie zariadenie na 2. poschodí stavby HOTELA REDUTA, súp. č. 4247,
postavený na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 426/4, s podlahovou plochou 74,76 m2 a podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 7476/32962 pod B: 3 v celosti, veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 63.068,00 EUR;
NEBYTOVÝ PRIESTOR- stravovacie zariadenie na 3. poschodí stavby HOTELA REDUTA, súp. č. 4247,
postavený na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 426/4, s podlahovou plochou 35,69 m2 a podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 3569/32962 pod B: 4 v celosti veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 28.214,00 EUR;
POZEMOK parcely registra „C“, parc. č. 426/4 o výmere 139 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 20792/32962, súpisová hodnota: 9.061,00 EUR;
Priestory predstavujú stavbu Hotela Reduta súpisné číslo 4247 na pozemku CKN parc.č 426/4, ktorá sa nachádza
v centrálnej mestskej zóne vedľa kongresového centra Reduta a plní funkciu Hotela Reduty. Z hľadiska stavebnotechnickoho ako aj prevádzkového stavba tvorí jeden samostatný celok. Budova je rozdelená na bytové
a nebytové priestory. Stavba je dvojpodlažná bez podpivničenia s využitím podkrovia
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v dvoch úrovniach. Základy stavby sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované
z pálených tehál. Strop je železobetónový, strecha šikmá, krytina škridľová, klampiarske konštrukcie
z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy omietky hladké, cementové. Vnútorné omietky hladké vápenné.
V sociálnom zariadení sú obklady stien na výšku 200 cm. Dlažby sú keramické, podlaha v izbách je kobercová.
Dlažba na pavlači a na schodisku je keramická mrazuvzdorná. Konštrukcia schodiska je oceľová. V druhom
nadzemnom podlaží sa nachádza schodisko, pavlač, 4x predsieň, 4xizba, 4x kúpelňa a WC. V prvej úrovni
podkrovia sa nachádza schodisko, zádverie, 2x izba, 2x kúpelňa a WC. V druhej úrovni podkrovia sa nachádza
kancelária a galéria. Stavba bola skolaudovaná v roku 1998.
D/ Predmetom ponukového konania sú aj práva a iné majetkové hodnoty a to práva a povinnosti
z nájomných zmlúv a pohľadávky z nich, ktoré nebudú do dňa predaja majetku uhradené, pričom zoznam
pohľadávok tvorí prílohu č. 2 Podmienok postupu pri predkladaní ponúk.
Predmetom speňaženia nie sú hnuteľné veci nachádzajúce sa v nehnuteľnostiach, ktoré sú špecifikované v
bodoch A/, B/, C/ tejto ponuky.
Ohliadku Predmetu ponukového konania je možné uskutočniť individuálne počas pracovných dní po dohode s
Vyhlasovateľom na tel.č. 0475422698 alebo emailom advokat@hnusta.org, inak v termíne 7. augusta 2020 o
13,00 hod vo dvorane stavby Kongresového centra a administratívnej budovy sup.č. 827 na adrese Vajanského č.
2, Lučenec. Každý záujemca má možnosť sa po dohode s Vyhlasovateľom dôkladne osobne oboznámiť s
Predmetom ponukového konania vrátane podmienok existujúcich nájomných zmlúv.
Záväzná ponuka do ponukového konania musí byť doručená alebo predložená osobne v zapečatenom obale s
výrazným označením „KONKURZ TRADE CENTER – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk do 12,00 hod. na doručovacej adrese Vyhlasovateľa: JUDr. Ján Čipka, Ul. Partizánska 197,
981 01 Hnúšťa, tak, aby jej doručenie, resp. prevzatie bolo zaevidované v lehote na predkladanie záväzných
ponúk, ktorá je 15 pracovných dní, pričom začne plynúť prvým kalendárnym dňom po zverejnení súťažných
podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku; ustanovenie § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005
Z.z. sa nepoužije, inak sa na ponuku neprihliada.
Ponuka Záujemcu musí obsahovať:
1/ identifikačné údaje Záujemcu – fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné
číslo, bankové spojenie a číslo účtu pre prípad vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu;
identifikačné údaje Záujemcu – právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, krstné meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu pre prípad vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu
cenu;
2/ aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu ak je záujemca osobou zapísanou v
živnostenskom registri alebo obchodnom registri nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené
doklady musia byť originály alebo overené fotokópie
3/ telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu;
4/ presné označenie predmetu predaja ponúkaného vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť zhodné
s označením uvedeným v súťažných podmienkach verejného ponukového konania;
5/ uvedenie záväznej kúpnej ceny v eurách vrátane DPH;
6/ doklad o zložení zálohy na celú kúpnu cenu vo výške 50.000,- € na účet Vyhlasovateľa vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s. Bratislava IBAN: SK35 0900 0000 0003 8279 3674, záloha musí byť v celej výške pripísaná na
účet Vyhlasovateľa najneskôr do dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku
neprihliada;
7/ písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto verejného ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad,
8/ 2x záväzný návrh Dohody o zmluvnej pokute, v ktorom je vyjadrený súhlas Záujemcu s tým, že zložená
zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty úpadcu ako zmluvná pokuta, ak záujemca nebude schopný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

368

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

alebo ochotný v prípade, ak sa stane víťazom ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu, vzor Dohody o
zmluvnej pokute, ktorý tvorí prílohu Podmienok postupu pri predkladaní záväzných návrhov
môže byť doplnený len na miestach k tomu určených;
9/ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v rozsahu uvedenom v záväznej ponuke za účelom evidencie doručených ponúk v
informačnom systéme správcu na dobu nevyhnutnú pre archiváciu konkurzného spisu;
10/ v prípade splnomocniteľa – zahraničnej osoby musia byť splnomocnenie aj ďalšie predkladané doklady v
cudzom jazyku súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka, s výnimkou dokladov vyhotovených v českom
jazyku;
11/ vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom alebo vlastnoručný
podpis štatutárneho orgánu záujemcu alebo inej oprávnenej osoby – právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby.
Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Písomnosti týkajúce sa ponukového konania sa doručujú osobne, kuriérom alebo poštou na adresu kancelárie
správcu ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa.
Osobne predkladá Záujemca Vyhlasovateľovi písomnosti v určených priestoroch v sídle správcu JUDr. Jána
Čipku, ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa v úradných hodinách kancelárie v čase od 8,30 hod do 11,30 hod a od
13,00 hod do 16,00 hod alebo v inom vopred dojednanom čase.
Podmienky, ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s
ponukovým konaním sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä však príslušnými
ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ustanovenia § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka.
Podrobné podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom emailu alebo v kancelárii správcu na ul. Partizánska 197, Hnúšťa počas úradných hodín kancelárie po
predchádzajúcej dohode na tel. č. 0475422698. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 96,- €
vrátane DPH a to v listinnej alebo elektronickej podobe.

Hnúšťa, 31. júla 2020

JUDr. Ján Čipka, správca

K060631
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
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Okresný súd Banská Bystrica
4K/4/2020
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. Glacies Property Corporation Ltd., ID: 174 825m so sídlom Francis Rachel Street 1st. Floor Oliaji Trade
Centre, Suite 15, Seychelská republika vz. JUDr. Pavol Zuzčák
P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
1.200,00 €
0€
0€

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€

poplatok

z Náklady
uplatnenia
0€

z Celkovo
prihlásené
1.200,00 €

Pohľadávka uplatnená prihláškou s por. č. 1, zo dňa 17.07.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 29.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 03.08.2020.

B. Mihajlo Biljnja, IČO: 46 619 305, so sídlom 87 Liptovská Porúbka
P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
2.340,00 €
0€
102,91 €

úrok

z Prihlásený
omeškania
40,00 €

poplatok

z Náklady
uplatnenia
60,00 €

z Celkovo
prihlásené
2.542,91 €

Pohľadávka uplatnená prihláškou s por. č. 1, zo dňa 28.07.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 29.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 03.08.2020.

C. Slovalco, a.s., IČO: 31 587 011, so sídlom Priemyselná 14, žiar nad Hronom

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
37,22 €
0€
0€
2
41,98 €
0€
0€

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€
0€

poplatok

z Náklady
uplatnenia
0€
0€

z Celkovo
prihlásené
37,22 €
41,98 €

Pohľadávka uplatnená súhrnnou prihláškou s por. č. 1, zo dňa 27.07.2020, ktorá bola doručená do príslušnej
kancelárie správcu dňa 29.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 03.08.2020.

D. LOKWOOD s.r.o., IČO: 46 165 444, so sídlom Jesenského 1115, 960 01 Zvolen vz. K.R.E. konkurzy a
reštrukturalizácie
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

370

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
3.000,00 €
0€
0€
2
800,00 €
0€
0€

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€
0€

poplatok

Deň vydania: 06.08.2020
z Náklady
uplatnenia
40,00 €
40,00 €

z Celkovo
prihlásené
3.040,00 €
840,00 €

Pohľadávky uplatnené prihláškou s por. č. 4 a č. 5, zo dňa 29.07.2020, ktoré boli doručené do príslušnej
kancelárie správcu dňa 30.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 03.08.2020.

E. ECO WOOD SLOVAKIA s.r.o.., IČO: 44 063 351, so sídlom Osloboditeľov 137/2, 976 67 Závadka nad
Hronom

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
2.057,83 €
0€
0€
2
810,60 €
0€
0€
3
5.768,09 €
0€
0€
4
6.515,02 €
0€
0€
5
1.074,31 €
0€
0€

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€
0€
0€
0€
0€

poplatok

z Náklady
uplatnenia
0€
0€
0€
0€
0€

z Celkovo
prihlásené
2.057,83 €
810,60 €
5.768,09 €
6.515,02 €
1.074,31 €

Pohľadávky uplatnené prihláškou s por. č. 1, zo dňa 27.07.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 30.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 03.08.2020.

F. BioEko Term s.r.o., IČO: 36 631 264, so sídlom Osloboditeľov 137/2, 976 67 Závadka nad Hronom

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
6.047,52 €
0€
0€
2
3.356,00 €
0€
0€
3
336,00 €
0€
0€
4
6.311,71 €
0€
0€
5
12.960,00 €
0€
0€
6
2.703,84 €
0€
0€

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€
0€
0€
0€
0€
0€

poplatok

z Náklady
uplatnenia
0€
0€
0€
0€
0€
0€

z Celkovo
prihlásené
6.047,52 €
3.356,00 €
336,00 €
6.311,71 €
12.960,00 €
2.703,84 €

Pohľadávky uplatnené prihláškou s por. č. 1, zo dňa 27.07.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 30.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 03.08.2020.

Vo Vlkanovej dňa 03.08.2020
PERSPECTA Recovery, k.s. SKP S 1894

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2R4/2009 S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R4/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Čipka, kancelária správcu: Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Správca“ alebo „Vyhlasovateľ“),
správca úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o., „v konkurze“ so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO:
31615724 vyhlasujem podľa § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s udeleným záväzným pokynom
príslušného orgánu RECLAIM, a.s., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 46076760 číslo
4002546929 z 28.6.2019 a z 5.9.2019 verejné ponukové konanie na predaj časti podniku úpadcu.
Predmetom ponukového konania je predaj nehnuteľností – pozemkov, ktoré boli spísané do všeobecnej podstaty
úpadcu, ktorý súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 13/2010 dňa 21.1.2010 a
preradenie súpisových zložiek majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 230/2010 dňa 1.12.2010
(ďalej len „majetok“ alebo „predmet ponukového konania“) a to
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obci Lučenec, katastrálnom území Lučenec, zapísané
na LV č. 9366:
- ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako CKN parc. č. 428/4 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 202 m2 pod B:6 v podiele 1682/37438, pod B:7 v podiele 2677/37438, pod B:8 v podiele 2838/37438, pod
B:9 v podiele 6240/37438, pod B:10 v podiele 4398/37438
- nebytový priestor číslo 4-6 na 2. poschodí, vchod: 0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN
parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 1682/37438 pod B:6
v celosti, - sklad v hoteli II Reduta B
- nebytový priestor číslo 4-7 na 2. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č.
428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 2677/37438 pod B:7, v
celosti, - hotelová izba č. 114 v hoteli II Reduta B
- nebytový priestor číslo 4-8 na 2. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č.
428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 2838/37438 pod B:8 v
celosti, hotelová izba č. 115 v hoteli II Reduta B,
- nebytový priestor číslo 4-10 na 3. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN
parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 4398/37438 pod
B:10, v celosti, hotelová izba č. 113 v hoteli II Reduta B
- nebytový priestor číslo 4-9 na 3. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č.
428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 6240/37438 pod B:9,
v celosti – hotelová izba č. 112 v hoteli II Reduta B stavba, v ktorej sa priestory nachádzajú sa nachádza v
katastrálnom území Lučenec v centrálnej mestskej zóne vedľa kongresového centra Reduta a plní funkciu hotela
II RedutyB na pozemku CKN parc.č. 428/4 stavba je trojpodlažná bez podpivničenia s využitím podkrovia, stavba
bola realizovaná v roku 1998-1999.
Ohliadku Predmetu ponukového konania je možné uskutočniť individuálne počas pracovných dní po dohode s
Vyhlasovateľom na tel.č. 0475422698 alebo emailom advokat@hnusta.org, inak v termíne 7. augusta 2020 o
13,00 hod vo dvorane stavby Kongresového centra a administratívnej budovy sup.č. 827 na adrese Vajanského č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2, Lučenec. Každý záujemca má možnosť sa po dohode s Vyhlasovateľom dôkladne osobne oboznámiť s
Predmetom ponukového konania vrátane podmienok existujúcich nájomných zmlúv.
Záväzná ponuka do ponukového konania musí byť doručená alebo predložená v zapečatenom obale s výrazným
označením „KONKURZ TRADE CENTER – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk do 12,00 hod. na doručovacej adrese Vyhlasovateľa: JUDr. Ján Čipka, Ul. Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa, tak, aby jej doručenie, resp. prevzatie bolo zaevidované v lehote na predkladanie záväzných ponúk, ktorá
je 15 kalendárnych dní, pričom začne plynúť prvým kalendárnym dňom po zverejnení súťažných podmienok
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku; ustanovenie § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. sa
nepoužije, inak sa na ponuku neprihliada. V prípade, že posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, lehota končí najbližší nasledujúci pracovný deň.
Ponuka Záujemcu musí obsahovať:
1/ identifikačné údaje Záujemcu – fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné
číslo, bankové spojenie a číslo účtu pre prípad vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu; identifikačné údaje
Záujemcu – právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, krstné meno, priezvisko osoby oprávnenej konať za
spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu pre prípad vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu;
2/ u tuzemskej právnickej osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo
obdobného registra nie staršiu ako 30 dní;
3/ telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu;
4/ presné označenie predmetu predaja ponúkaného vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť zhodné
s označením uvedeným v súťažných podmienkach verejného ponukového konania;
5/ uvedenie záväznej kúpnej ceny v eurách vrátane DPH, ktorá ponuka na kúpnu cenu musí dosahovať
minimálne výšku 65.000,- € bez DPH
6/ doklad o zložení zálohy na celú kúpnu cenu vo výške 6.500,- € na účet Vyhlasovateľa vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s. Bratislava IBAN: SK35 0900 0000 0003 8279 3674, záloha musí byť v celej výške pripísaná na
účet Vyhlasovateľa najneskôr do dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku
neprihliada;
7/ písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto verejného ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad,
8/ 2x záväzný návrh Dohody o zmluvnej pokute, v ktorom je vyjadrený súhlas Záujemcu s tým, že zložená
zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty úpadcu ako zmluvná pokuta, ak záujemca nebude schopný
alebo ochotný v prípade, ak sa stane víťazom ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu, vzor Dohody o
zmluvnej pokute, ktorý tvorí prílohu Podmienok postupu pri predkladaní záväzných návrhov, môže byť doplnený
len na miestach k tomu určených;
9/ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v rozsahu uvedenom v záväznej ponuke za účelom evidencie doručených ponúk v
informačnom systéme správcu na dobu nevyhnutnú pre archiváciu konkurzného spisu;
10/ v prípade splnomocniteľa – zahraničnej osoby musia byť splnomocnenie aj ďalšie predkladané doklady v
cudzom jazyku súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka, s výnimkou dokladov vyhotovených v českom
jazyku.
Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Písomnosti týkajúce sa ponukového konania sa doručujú osobne, kuriérom alebo poštou na adresu kancelárie
správcu ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa.
Osobne predkladá Záujemca Vyhlasovateľovi písomnosti v určených priestoroch v sídle správcu JUDr. Jána
Čipku, ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa v úradných hodinách kancelárie v čase od 8,30 hod do 11,30 hod a od
13,00 hod do 16,00 hod alebo v inom vopred dojednanom čase.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podmienky, ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s
ponukovým konaním sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä však príslušnými
ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ustanovenia § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka.
Podrobné podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom emailu alebo v kancelárii správcu na ul. Partizánska 197, Hnúšťa počas úradných hodín kancelárie po
predchádzajúcej dohode na tel. č. 0475422698. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 96,- €
vrátane DPH a to v listinnej alebo elektronickej podobe.

V Hnúšti, dňa 31. júla 2020

JUDr. Ján Čipka, správca

K060633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v
konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 687 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2007 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze“, so
sídlom na ulici Vajanského 16, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 35 687 533, zapísaného v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 689/S (ďalej aj len ako „Úpadca“),
spisová značka príslušného konkurzného súdu 2K 18/2007.
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S1140 (ďalej aj len ako „Správca“) ako správca Úpadcu
oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu
vyhlásenia konkurzu na majetok Úpadcu (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje v zmysle ust. § 17 zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) nasledovné oznámenie o dražbe:
OZNAČENIE SPRÁVCU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S1140.
MIESTO KONANIA DRAŽBY A ČAS KONANIA DRAŽBY
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Čas konania dražby:
Kolo dražby:

10.09.2020 o 11:00 hod.
Prvé

PREDMET DRAŽBY
Predmetom dražby je nehnuteľnosť, nebytový priestor č. PP16 v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku,
nachádzajúci sa v suteréne (-1 suterén) stavby so súpisným číslom 7074 (druh stavby: iná budova) s popisom
stavby: funkčný celok III, vchod: Zámocká (ďalej aj len ako „Stavba“), umiestnenej na pozemku, parcele registra
„C“ evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 835/7, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach Stavby, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k pozemkom, parcelám registra „C“
evidovaným na katastrálnej mape, parc. č. 835/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 943 m2 a parc. č.
835/32 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 434 m2 o veľkosti 485/504141 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva číslo 8023 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pre okres Bratislava I, obec
Bratislava – mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto (ďalej spolu aj len ako „Predmet
dražby“).
Predmet dražby je majetkom podliehajúcim konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR, tzn. majetkom, ktorý
patril Úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu. S ohľadom na skutočnosť, že vo vzťahu k Predmetu dražby je na LV
8023 v časti C: ŤARCHY v prvom poradí zapísané záložné právo svedčiace v prospech obchodnej spoločnosti
CHILLIES s.r.o., so sídlom na ulici 9. mája 20, 985 59 Vidiná, Slovenská republika, IČO: 36 825 395, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 13544/S (ďalej aj len ako
„Zabezpečený veriteľ“), bol Predmet dražby v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu zapísaný do súpisu
majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa v zmysle ust. § 69 ZKR.
OPIS PREDMETU DRAŽBY
Predmet dražby je nebytovým priestorom s označením podľa druhu nebytových priestorov ako skladový priestor
s podlahovou výmerou 4,85 m2. Vstup do Predmetu dražby je možný zo spoločných častí Stavby, cez
protipožiarne dvere, za ktorými sa nachádzajú vstupné laminátové dvere do Predmet dražby. Nad vstupnými
dverami do Predmetu dražby je umiestnený umelý zdroj svetla (svietidlo). Na stenách ohraničujúcich Predmet
dražby nie sú umiestnené žiadne okná. Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku.
PRÁVA A ZÁVÄZKY VIAZNUCE NA PREDMETE DRAŽBY
Na Predmete dražby viaznu vecné práva v podobe vecných bremien a záložného práva svedčiaceho v prospech
Zabezpečeného veriteľa zapísaného na LV 8023 v časti C: ŤARCHY nasledovne:
·
·
·
·

·
·

Por. č.: 1 „Záložné právo na pozemok parc.č.835/7, 835/32 v prospech CHILLIES s.r.o., IČO: 36825395,
podľa V-2274/2001 zo dňa 7.12.2001(Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.7.2008)“.
Por. č.: 1 „Vecné bremeno-povinnosť vlastníka strpieť vstup poverenej osoby na pozemok parc.č.835/7,
835/32 za účelom kontroly a úkonov potrebných na vypracovanie znaleckých posudkov alebo iných
záležitostí potrebných na realizáciu záložného práva na založené nehnuteľnosti“.
Por. č.: 1 „Záložné právo na pozemok parc.č.835/7, 835/32 v prospech CHILLIES s.r.o., IČO: 36825395,
podľa V-1958/2002 zo dňa 24.9.2002 (Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.7.2008)“.
Por. č.: 1 „Vecné bremeno spočívajúce v tom, že akýkoľvek vlastník parc.č.835/7, 835/32 bude povinný
počas doby trvania záložného práva umožniť, aby ktorýkoľvek záložný veriteľ alebo akákoľvek ním
poverená osoba mohla vstúpiť na založené nehnuteľnosti za účelom kontroly, vykonania akýchkoľvek
úkonov, ktoré sa vyžadujú na vypracovanie znaleckého posudku alebo akýchkoľvek iných záležitostí,
podľa V-1958/2002 zo dňa 24.9.2002“.
Por. č.: 1 „Záložné právo na rozostavanú stavbu na pozemku parc.č.835/7 v prospech CHILLIES s.r.o.,
IČO: 36825395, podľa V-2151/2002 zo dňa 4.11.2002 (Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
11.7.2008)“.
Por. č.: 1 „Vecné bremeno spočívajúce v tom, že akýkoľvek vlastník rozostavaných stavieb bude povinný
počas doby trvania záložného práva umožniť, aby ktorýkoľvek záložný veriteľ alebo akákoľvek ním
poverená osoba mohla vstúpiť na založené nehnuteľnosti za účelom kontroly, vykonania akýchkoľvek
úkonov, ktoré sa vyžadujú na vypracovanie znaleckého posudku alebo akýchkoľvek iných záležitostí,
podľa V-2151/2002 zo dňa 4.11.2002“
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Por. č.: 1 „Záložné právo na funkčný celok III rozostavaná stavba na parc.č.835/7 a pozemok
parc.č.835/7, 835/32 v prospech CHILLIES s.r.o., IČO: 36825395, podľa V-1676/2003 zo dňa 7.8.2003
(Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.7.2008)“.
Por. č.: 1 „Vecné bremeno spočívajúce v tom, že akýkoľvek vlastník založených nehnuteľností bude
povinný počas doby trvania záložného práva umožniť, aby ktorýkoľvek záložný veriteľ alebo akákoľvek
ním poverená osoba mohla vstúpiť na založené nehnuteľnosti za účelom kontroly, vykonania akýchkoľvek
úkonov, ktoré sa vyžadujú na vypracovanie znaleckého posudku alebo akýchkoľvek iných záležitostí,
podľa V-1676/2003 zo dňa 7.8.2003“.
Por. č.: 1 „Exekučné záložné právo v prospech : ISTROBANKA, a.s., Laurinská 1, Bratislava ( IČO: 31
331 491), na nebytový priestor č.PP01/-2.p., PP27, PP04, PP05, PP08, PP16/suterén a spoluvlastnícke
podiely k pozemkom p.č. 835/7 a 835/32 podľa Ex 145/2006 zo dňa 18.06.2007 ( súdny exekútor JUDr.
Tomáš Boľoš )“.
Por. č.: 1 „Exek.príkaz na vykonanie exek. zriadením exekuč. záložného práva na nebyty 12-PP01/-II, 2PP27/sut., 8- PP04/sut., 8-PP05/sut., 8-PP08/sut., 8-PP16/sut., ul.Zámoc.a pozemky p.č. 835/7, 835/32 v
prospech : ISTROBANKA, a.s., Laurinská 1, Bratislava ( IČO: 31 331 491), podľa Ex 143/2006 zo dňa
18.06.2007, Ex.úrad Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Tomáš Boľoš“.
Por. č.: 1 „Exek.príkaz na vykonanie exek. zriadením exekuč. záložného práva na nebyty 12-PP01/-II, 2PP27/sut., 8-PP04/sut., 8-PP05/sut., 8-PP08/sut., 8-PP16/sut., ul.Zámoc.a pozemky p.č. 835/7, 835/32 v
prospech :ISTROBANKA, a.s., Laurinská 1, Bratislava ( IČO: 31 331 491), podľa Ex 144/2006 zo dňa
18.06.2007, Ex.úrad Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Tomáš Boľoš“.

SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU DRAŽBY
Všeobecná hodnota Predmetu dražby bola určená Znaleckým posudkom č. 69/2020 zo dňa 20.07.2020 (ďalej aj
len ako „Znalecký posudok“) vypracovaným znalcom Ing. arch. Iveta Horáková, bytom na ulici Palisády č. 42,
811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 911157 sumou spolu vo výške 4.989,94 EUR.
NAJNIŽŠIE PODANIE A MINIMÁLNE PRIHODENIE
Najnižšie podanie:

4.989,94 EUR

Minimálne prihodenia:

500,00 EUR

DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA
Výška dražobnej zábezpeky bola určená sumou 1.400,00 EUR (ďalej aj len ako „Dražobná zábezpeka“).
Dražobná zábezpeka bude zložená (i) formou bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov alebo vkladom
na bankový účet Úpadcu vedený v Tatra banka, a.s., číslo bankového účtu SK92 1100 0000 0026 2317 1497
(ďalej aj len ako „Bankový účet“), VS 2182716, odkaz pre prijímateľa: Dražobná zábezpeka – meno zložiteľa, (ii)
v hotovosti k rukám Správcu v sídle správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika alebo (iii) formu bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou
alebo šekom.
Lehota na zloženie Dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
Zloženie Dražobnej zábezpeky bude preukázané (i) predložením originálu príkazu na prevod finančných
prostriedkov vo výške Dražobnej zábezpeky na Bankový účet, pod variabilným symbolom a s odkazom pre
prijímateľa podľa predchádzajúceho textu, (ii) samotným úkonom zloženia finančných prostriedkov v hotovosti
k rukám Správcu alebo (iii) predložením originálu potvrdenia o vydaní bankovej záruky.
K dražbe bude pripustený len účastník, ktorý riadne zaplatil Dražobnú zábezpeku do času otvorenia
dražby a zaplatenie Dražobnej zábezpeky náležite preukázal.
Dražobná zábezpeka bude účastníkovi dražby, ktorý nie je vydražiteľom vrátená bez zbytočného odkladu.
V prípade ak bola Dražobná zábezpeka zložená (i) formou bezhotovostného prevodu alebo vkladom na Bankový
účet, bude táto vrátená na bankový účet účastníka dražby, z ktorého bola zaplatená alebo na bankový účet
účastníka dražby oznámený dražobníkovi na účely vrátenia Dražobnej zábezpeky, v prípade ak táto bola zložená
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vkladom na Bankový účet, (ii) samotným úkonom zloženia finančných prostriedkov v hotovosti k rukám Správcu,
bude táto vrátená vydaním finančných prostriedkov vo výške zloženej Dražobnej zábezpeky v hotovosti do rúk
účastníka dražby, (iii) formou bankovej záruky, bude táto vrátená vydaním dokumentov preukazujúcich vydanie
bankovej záruky.
ZAPLATENIE CENY DOSIAHNUTEJ VYDRAŽENÍM
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení dražby k rukám Správcu.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na Bankový účet, VS: 2182716, poznámka pre prijímateľa:
Doplatok ceny dosiahnutej vydražením – meno vydražiteľa; a to v lehote do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Lehota na zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením je nemenná.
Dražobná zábezpeka zaplatená vydražiteľom sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
OBHLIADKA PREDMETU DRAŽBY
Správca uskutoční dve obhliadky Predmetu dražby. Prvá obhliadka sa uskutoční dňa 20.08.2020 o 13:00 hod.
Druhá obhliadka sa uskutoční dňa 03.09.2020 o 13:00 hod. Na Predmet dražby bude na účely obhliadky
sprístupnený správcom alebo ním poverenou osobou.
Obhliadky Predmetu dražby sa uskutočnia na mieste Zámocká ulica č. 7074/30-32, Bratislava – Mestská časť
Staré Mesto, Slovenská republika.
Osoby majúce záujem o obhliadku sú povinné nahlásiť svoju účasť najneskôr 48 hodín pred termínom obhliadky
Predmetu dražby a to prostredníctvom elektronickej správny (e-mailu) odoslaného na adresu Správcu pre
doručovanie elektronickej pošty (e-mailovú adresu) office@bolosspravca.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle
+421 (0) 48 414 35 34.
Správca na žiadosť záujemcu odošle každému záujemcovi Znalecký posudok v elektronickej forme.
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Vlastnícke právo k Predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu, za predpokladu zaplatenia ceny
dosiahnutej vydražením v určenej lehote. Uvedené neplatí v prípade, 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. Správca vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa
o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá Správca vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčenia odpisu
notárskej zápisnice.
PODMIENKY ODOVZDANIA PREDMETU DRAŽBY
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k Predmetu dražby vydražiteľom Správca bez zbytočného odkladu odovzdá
vydražiteľovi Predmet dražby a listiny osvedčujúce vlastnícke právo, ktoré sú nevyhnutné na nakladanie
s Predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie Predmetu
dražby písomne potvrdí.
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
správca alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Osoba povinná vydať Predmet dražby
zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať Predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Správca je povinný na mieste
spísať zápisnicu o odovzdaní Predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní Predmetu dražby podpíše predchádzajúci
vlastník Predmetu dražby, vydražiteľ a Správca. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník
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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.
POUČENIE
Podľa ust. § 21 ods. 2 ZoDD „[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 (§ 23)“.
Podľa ust. § 21 ods. 3 ZoDD „[o]soba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania”.
Podľa ust. § 21 ods. 4 ZoDD „[ú]častníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2”.
Podľa ust. § 21 ods. 5 ZoDD „[a]k vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu”.
Podľa ust. § 21 ods. 6 ZoDD „[n]eplatnosť 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”.
Podľa ust. § 21 ods. 7 ZoDD „[o] neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené
v § 17 ods. 5. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30
dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam
uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa §
17 ods. 3, dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby“.
OZNAČENIE NOTÁRA OSVEDČUJÚCEHO PRIEBEH DRAŽBY
Priebeh dražby bude osvedčený notárom JUDr. Tomášom Trellom, so sídlom notárskeho úradu na ulici Panenská
24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika.
V Banskej Bystrici, dňa 31.07.2020
JUDr. Matúš Boľoš
správca úpadcu
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze“

K060634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOKWOOD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1115 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 165 444
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Okresný súd Banská Bystrica, uznesením zo dňa 02.04.2020, sp. zn. 2K/3/2020, vyhlásil na majetok dlžníka:
LOKWOOD s.r.o., so sídlom: 960 01 Zvolen, Jesenského 1115, IČO: 46 165 444, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 20267/S (ďalej v texte aj „úpadca“), konkurz a našu
spoločnosť ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 69/2020, deň vydania 08.04.2020.

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie uvedenej
tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu pohľadávok.

DLŽNÍK

Veriteľ

Prihláška č. 1 zo dňa 28.07.2020 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
Zabezpečenie
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
1

LOKWOOD s.r.o.
veriteľ:
Mercedes – Benz Financial Srvices Slovakia s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
IČO: 35728116
03.08.2020 – pošta – obyčajná
03.08.2020
nie
Prihlásená suma - Celková suma
24 807,03 € z toho
Istina: 24 807,03 €

S pozdravom

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
konkurzný správca

K060635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kyselová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1956
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/365/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/365/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Anna Kyselová, nar. 27.10.1956, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, týmto v zmysle ustanovenia § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Matúškova
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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48, 976 31 Vlkanová, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15.00 hod. Termín je nutné si
vopred dohodnúť na tel.: +421 2 4363 2082, alebo Emailom na recovery@perspecta.eu.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K060636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kyselová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1956
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/365/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/365/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Anna Kyselová, nar. 27.10.1956, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, týmto v zmysle ustanovenia §
167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b), 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania na účely ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú. IBAN: SK13
0200 0000 0032 1392 2053, BIC: SUBASKBX.
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 ust. § 32 ods. 7 z. č. 7/2005 Z. z. 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 z. č. 7/2005 Z. z. 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 ust. § 32 ods. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr
do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa 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.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K060637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v
konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 16, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 687 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2007 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze“, so
sídlom na ulici Vajanského 16, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 35 687 533, zapísaného v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 689/S (ďalej aj len ako „Úpadca“),
spisová značka príslušného konkurzného súdu 2K 18/2007.
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S1140 (ďalej aj len ako „Správca“) ako správca Úpadcu
oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu
vyhlásenia konkurzu na majetok Úpadcu (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje v zmysle ust. § 17 zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) nasledovné oznámenie o dražbe:
OZNAČENIE SPRÁVCU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S1140.
MIESTO KONANIA DRAŽBY A ČAS KONANIA DRAŽBY
Miestom konania dražby:
Čas konania dražby:
Kolo dražby:

Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
10.09.2020 o 13:00 hod.
Prvé

PREDMET DRAŽBY
Predmetom dražby je nehnuteľnosť, nebytový priestor č. PP27 v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku,
nachádzajúci sa v suteréne (-1 suterén) stavby so súpisným číslom 7074 (druh stavby: iná budova) s popisom
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stavby: funkčný celok III, vchod: Zámocká (ďalej aj len ako „Stavba“), umiestnenej na pozemku, parcele registra
„C“ evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 835/7, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach Stavby, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k pozemkom, parcelám registra „C“
evidovaným na katastrálnej mape, parc. č. 835/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 943 m2 a parc. č.
835/32 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 434 m2 o veľkosti 1295/504141, zapísaný na liste vlastníctva
číslo 8023 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pre okres Bratislava I, obec Bratislava
– mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto (ďalej spolu aj len ako „Predmet dražby“).
Predmet dražby je majetkom podliehajúcim konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR, tzn. majetkom, ktorý
patril Úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu. S ohľadom na skutočnosť, že vo vzťahu k Predmetu dražby je na LV
8023 v časti C: ŤARCHY v prvom poradí zapísané záložné právo svedčiace v prospech obchodnej spoločnosti
CHILLIES s.r.o., so sídlom na ulici 9. mája 20, 985 59 Vidiná, Slovenská republika, IČO: 36 825 395, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 13544/S (ďalej aj len ako
„Zabezpečený veriteľ“), bol Predmet dražby v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu zapísaný do súpisu
majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa v zmysle ust. § 69 ZKR.
OPIS PREDMETU DRAŽBY
Predmet dražby je nebytovým priestorom s označením podľa druhu nebytových priestorov ako garáž
s podlahovou výmerou 12,95 m2. Vstup do Predmetu dražby je možný zo spoločných častí Stavby, cez
protipožiarne dvere, za ktorými sa nachádzajú vstupné laminátové dvere do Predmet dražby. Nad vstupnými
dverami do Predmetu dražby je umiestnený umelý zdroj svetla (svietidlo). Na stenách ohraničujúcich Predmet
dražby nie sú umiestnené žiadne okná. Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku.
PRÁVA A ZÁVÄZKY VIAZNUCE NA PREDMETE DRAŽBY
Na Predmete dražby viaznu vecné práva v podobe vecných bremien a záložného práva svedčiaceho v prospech
Zabezpečeného veriteľa zapísaného na LV 8023 v časti C: ŤARCHY nasledovne:
·
·
·
·

·
·

·
·

·

Por. č.: 1 „Záložné právo na pozemok parc.č.835/7, 835/32 v prospech CHILLIES s.r.o., IČO: 36825395,
podľa V-2274/2001 zo dňa 7.12.2001(Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.7.2008)“.
Por. č.: 1 „Vecné bremeno-povinnosť vlastníka strpieť vstup poverenej osoby na pozemok parc.č.835/7,
835/32 za účelom kontroly a úkonov potrebných na vypracovanie znaleckých posudkov alebo iných
záležitostí potrebných na realizáciu záložného práva na založené nehnuteľnosti“.
Por. č.: 1 „Záložné právo na pozemok parc.č.835/7, 835/32 v prospech CHILLIES s.r.o., IČO: 36825395,
podľa V-1958/2002 zo dňa 24.9.2002 (Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.7.2008)“.
Por. č.: 1 „Vecné bremeno spočívajúce v tom, že akýkoľvek vlastník parc.č.835/7, 835/32 bude povinný
počas doby trvania záložného práva umožniť, aby ktorýkoľvek záložný veriteľ alebo akákoľvek ním
poverená osoba mohla vstúpiť na založené nehnuteľnosti za účelom kontroly, vykonania akýchkoľvek
úkonov, ktoré sa vyžadujú na vypracovanie znaleckého posudku alebo akýchkoľvek iných záležitostí,
podľa V-1958/2002 zo dňa 24.9.2002“.
Por. č.: 1 „Záložné právo na rozostavanú stavbu na pozemku parc.č.835/7 v prospech CHILLIES s.r.o.,
IČO: 36825395, podľa V-2151/2002 zo dňa 4.11.2002 (Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
11.7.2008)“.
Por. č.: 1 „Vecné bremeno spočívajúce v tom, že akýkoľvek vlastník rozostavaných stavieb bude povinný
počas doby trvania záložného práva umožniť, aby ktorýkoľvek záložný veriteľ alebo akákoľvek ním
poverená osoba mohla vstúpiť na založené nehnuteľnosti za účelom kontroly, vykonania akýchkoľvek
úkonov, ktoré sa vyžadujú na vypracovanie znaleckého posudku alebo akýchkoľvek iných záležitostí,
podľa V-2151/2002 zo dňa 4.11.2002“
Por. č.: 1 „Záložné právo na funkčný celok III rozostavaná stavba na parc.č.835/7 a pozemok
parc.č.835/7, 835/32 v prospech CHILLIES s.r.o., IČO: 36825395, podľa V-1676/2003 zo dňa 7.8.2003
(Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.7.2008)“.
Por. č.: 1 „Vecné bremeno spočívajúce v tom, že akýkoľvek vlastník založených nehnuteľností bude
povinný počas doby trvania záložného práva umožniť, aby ktorýkoľvek záložný veriteľ alebo akákoľvek
ním poverená osoba mohla vstúpiť na založené nehnuteľnosti za účelom kontroly, vykonania akýchkoľvek
úkonov, ktoré sa vyžadujú na vypracovanie znaleckého posudku alebo akýchkoľvek iných záležitostí,
podľa V-1676/2003 zo dňa 7.8.2003“.
Por. č.: 1 „Exekučné záložné právo v prospech : ISTROBANKA, a.s., Laurinská 1, Bratislava ( IČO: 31
331 491), na nebytový priestor č.PP01/-2.p., PP27, PP04, PP05, PP08, PP16/suterén a spoluvlastnícke
podiely k pozemkom p.č. 835/7 a 835/32 podľa Ex 145/2006 zo dňa 18.06.2007 ( súdny exekútor JUDr.
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Tomáš Boľoš )“.
Por. č.: 1 „Exek.príkaz na vykonanie exek. zriadením exekuč. záložného práva na nebyty 12-PP01/-II, 2PP27/sut., 8- PP04/sut., 8-PP05/sut., 8-PP08/sut., 8-PP16/sut., ul.Zámoc.a pozemky p.č. 835/7, 835/32 v
prospech : ISTROBANKA, a.s., Laurinská 1, Bratislava ( IČO: 31 331 491), podľa Ex 143/2006 zo dňa
18.06.2007, Ex.úrad Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Tomáš Boľoš“.
Por. č.: 1 „Exek.príkaz na vykonanie exek. zriadením exekuč. záložného práva na nebyty 12-PP01/-II, 2PP27/sut., 8-PP04/sut., 8-PP05/sut., 8-PP08/sut., 8-PP16/sut., ul.Zámoc.a pozemky p.č. 835/7, 835/32 v
prospech :ISTROBANKA, a.s., Laurinská 1, Bratislava ( IČO: 31 331 491), podľa Ex 144/2006 zo dňa
18.06.2007, Ex.úrad Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Tomáš Boľoš“.

SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU DRAŽBY
vypracovaným znalcom Ing. arch. Iveta Horáková, bytom na ulici Palisády č. 42, 811 06 Bratislava, Slovenská
republika, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné
číslo znalca 911157 sumou spolu vo výške 33.095,50 EUR.
NAJNIŽŠIE PODANIE A MINIMÁLNE PRIHODENIE
Najnižšie podanie:

33.095,50 EUR

Minimálne prihodenia:

500,00 EUR

DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA
Výška dražobnej zábezpeky bola určená sumou 9.900,00 EUR (ďalej aj len ako „Dražobná zábezpeka“).
Dražobná zábezpeka bude zložená (i) formou bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov alebo vkladom
na bankový účet Úpadcu vedený v Tatra banka, a.s., číslo bankového účtu SK92 1100 0000 0026 2317 1497
(ďalej aj len ako „Bankový účet“), VS 2182727, odkaz pre prijímateľa: Dražobná zábezpeka – meno zložiteľa, (ii)
v hotovosti k rukám Správcu v sídle správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika alebo (iii) formu bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou
alebo šekom.
Lehota na zloženie Dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
Zloženie Dražobnej zábezpeky bude preukázané (i) predložením originálu príkazu na prevod finančných
prostriedkov vo výške Dražobnej zábezpeky na Bankový účet, pod variabilným symbolom a s odkazom pre
prijímateľa podľa predchádzajúceho textu, (ii) samotným úkonom zloženia finančných prostriedkov v hotovosti
k rukám Správcu alebo (iii) predložením originálu potvrdenia o vydaní bankovej záruky.
K dražbe bude pripustený len účastník, ktorý riadne zaplatil Dražobnú zábezpeku do času otvorenia
dražby a zaplatenie Dražobnej zábezpeky náležite preukázal.
Dražobná zábezpeka bude účastníkovi dražby, ktorý nie je vydražiteľom vrátená bez zbytočného odkladu.
V prípade ak bola Dražobná zábezpeka zložená (i) formou bezhotovostného prevodu alebo vkladom na Bankový
účet, bude táto vrátená na bankový účet účastníka dražby, z ktorého bola zaplatená alebo na bankový účet
účastníka dražby oznámený dražobníkovi na účely vrátenia Dražobnej zábezpeky, v prípade ak táto bola zložená
vkladom na Bankový účet, (ii) samotným úkonom zloženia finančných prostriedkov v hotovosti k rukám Správcu,
bude táto vrátená vydaním finančných prostriedkov vo výške zloženej Dražobnej zábezpeky v hotovosti do rúk
účastníka dražby, (iii) formou bankovej záruky, bude táto vrátená vydaním dokumentov preukazujúcich vydanie
bankovej záruky.
ZAPLATENIE CENY DOSIAHNUTEJ VYDRAŽENÍM
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení dražby k rukám Správcu.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na Bankový účet, VS: 2182727, poznámka pre prijímateľa:
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Doplatok ceny dosiahnutej vydražením – meno vydražiteľa; a to v lehote do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Lehota na zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením je nemenná.
Dražobná zábezpeka zaplatená vydražiteľom sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
OBHLIADKA PREDMETU DRAŽBY
Správca uskutoční dve obhliadky Predmetu dražby. Prvá obhliadka sa uskutoční dňa 20.08.2020 o 13:45 hod.
Druhá obhliadka sa uskutoční dňa 03.09.2020 o 13:45 hod. Predmet dražby bude na účely obhliadky
sprístupnený Správcom alebo ním poverenou osobou.
Obhliadky Predmetu dražby sa uskutočnia na mieste Zámocká ulica č. 7074/30-32, Bratislava – Mestská časť
Staré Mesto, Slovenská republika.
Osoby majúce záujem o obhliadku sú povinné nahlásiť svoju účasť najneskôr 48 hodín pred termínom obhliadky
Predmetu dražby a to prostredníctvom elektronickej správny (e-mailu) odoslaného na adresu Správcu pre
doručovanie elektronickej pošty (e-mailovú adresu) office@bolosspravca.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle
+421 (0) 48 414 35 34.
Správca na žiadosť záujemcu odošle každému záujemcovi Znalecký posudok v elektronickej forme.
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Vlastnícke právo k Predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu, za predpokladu zaplatenia ceny
dosiahnutej vydražením v určenej lehote. Uvedené neplatí v prípade, 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. Správca vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa
o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá Správca vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčenia odpisu
notárskej zápisnice.
PODMIENKY ODOVZDANIA PREDMETU DRAŽBY
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k Predmetu dražby vydražiteľom Správca bez zbytočného odkladu odovzdá
vydražiteľovi Predmet dražby a listiny osvedčujúce vlastnícke právo, ktoré sú nevyhnutné na nakladanie
s Predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie Predmetu
dražby písomne potvrdí.
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
správca alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Osoba povinná vydať Predmet dražby
zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať Predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Správca je povinný na mieste
spísať zápisnicu o odovzdaní Predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní Predmetu dražby podpíše predchádzajúci
vlastník Predmetu dražby, vydražiteľ a Správca. 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.
POUČENIE
Podľa ust. § 21 ods. 2 ZoDD „[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 (§ 23)“.
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Podľa ust. § 21 ods. 3 ZoDD „[o]soba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania”.
Podľa ust. § 21 ods. 4 ZoDD „[ú]častníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2”.
Podľa ust. § 21 ods. 5 ZoDD „[a]k vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu”.
Podľa ust. § 21 ods. 6 ZoDD „[n]eplatnosť 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”.
Podľa ust. § 21 ods. 7 ZoDD „[o] neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené
v § 17 ods. 5. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30
dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam
uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa §
17 ods. 3, dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby“.
OZNAČENIE NOTÁRA OSVEDČUJÚCEHO PRIEBEH DRAŽBY
Priebeh dražby bude osvedčený notárom JUDr. Tomášom Trellom, so sídlom notárskeho úradu na ulici Panenská
24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika.
V Banskej Bystrici, dňa 31.07.2020
JUDr. Matúš Boľoš
správca úpadcu
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze“

K060638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kyselová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1956
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/365/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/365/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables!
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty!
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne!
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad!
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!
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Invitation a produire une créance. Délais a respecter!
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!
Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero!
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai!
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők!
Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba!
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów!
Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar!
Invita?ie de înregistrare a cererii de admitere a crean?ei. Termenul limită!
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!

PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca konkurznej
podstaty dlžníka, t. j. dlžníka Anna Kyselová, nar. 27.10.1956, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banský Bystrica, spis. zn.: 4OdK/365/2020, zo dňa 24.07.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, as bankruptcy truste of bankrupt
Anna Kyselová, nar. 27.10.1956, 974 01 Banská Bystrica, (hereinafter only “the Bankrupt “), has according to
the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 the duty to inform you
that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/365/2020 dated 24th of July 2020
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.08.2020. Dňom
04.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 3rd of August 2020. Bankruptcy was
declared on 4th of August 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
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považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovak Republic whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic
(§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered
the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže
byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
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trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the
conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
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).
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 the fixtures shall be divided
in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 53
ods. 3 Civilného sporového poriadku).

The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality.
The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias
must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§
53 sec. 3 Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho
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parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015

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

Vo Vlkanovej dňa 04.08.2020 / In Vlkanová on the 4th of August 2020

PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka
Trustee of the bankrupt

K060639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOBY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 491/8 / 0, 976 98 Podbrezová - Lopej
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 859 296
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR, doručenie prihlášky pohľadávok konkurzného veriteľa po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, a to:
·

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, prihlásil dňa
30.07.2020 pohľadávky v celkovej sume 12.742,86 €, pohľadávku veriteľa zapísal do zoznamu
pohľadávok dňa 03.08.2020.

Mgr. Robert Antal
správca

K060640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ľuptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Novomeského 1235/23, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1947
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/83/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/83/2020
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Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 13.02.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
34/2020 dňa 19.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok a oddlžil dlžníka Mária Ľuptáková, nar. 03.08.1947,
trvale bytom Ladislava Novomeského 1235/23, 977 01 Brezno (ďalej len ,,Dlžník”) a zároveň týmto uznesením do
funkcie správcu Dlžníka ustanovil spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169 (ďalej len
„Správca“).
Dňa 06.03.2020 zverejnil Správca v Obchodnom vestníku č. 46/2020 súpis všeobecnej podstaty, do ktorého boli
zahrnuté pozemky v okrese Brezno, obci Mýto pod Ďumbierom, katastrálnom území Mýto pod Ďumbierom,
zapísané na LV č. 2019 a na LV č. 2504 (ďalej len „Majetok“).
Majetok Dlžníka bol speňažený v rámci prvého kola ponukového konania, ktoré Správca vyhlásil oznámením
súvisiacim so speňažovaním Majetku podliehajúceho konkurzu, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 46/2020
dňa 06.03.2020.
Dňa 03.07.2020 zverejnil Správca v Obchodnom vestníku č. 127/2020 oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Voči
uvedenému neboli podané žiadne námietky.
Do konkurzu na majetok Dlžníka si prihlásili svoje pohľadávky nasledovní veritelia:
·
·
·

TELERVIS PLUS a.s., so sídlom Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769 – nezabezpečená
pohľadávka v celkovej výške 1.024,79 €;
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 –
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 1.436,95 €;
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 – nezabezpečená
pohľadávka v celkovej výške 2.110,59 €.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
·
·

príjem do všeobecnej podstaty získaný speňažením Majetku Dlžníka predstavuje sumu vo
výške.............................................................................................................................................. 1.110,00 €
celková výška výťažku určeného k rozvrhu znížená v zmysle ust. § 167u ods. 2 v spojení s ust. § 167t
ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o nasledovné náklady konkurzu:

§

odmena Správcu z výťažku vo výške 15 % za speňaženie Majetku v zmysle ust. § 22
ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 665/2005 Z. z..............................................................166,50 €

§

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie v zmysle ust. § 24b písm. e) vyhlášky
č. 665/2005 Z. z...................................................................................................... 150,00 €

§

DPH v zmysle ust. § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z. z....................................................63,30 €

§

poštovné náklady........................................................................................................ 9,75 €

§

notárske poplatky......................................................................................................... 5,26 €

Náklady konkurzu celkom: ......................................................................................................................... 394,81 €
Výťažok určený k rozvrhu po odpočítaní nákladov konkurzu:................................................................715,19 €
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Peňažné prostriedky určené na uspokojenie veriteľov:

Veriteľ
TELERVIS PLUS a.s.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Výška pohľadávky
1.024,79 €
1.436,95 €
2.110,59 €

Suma uspokojenia
160,29 €
224,76 €
330,13 €

V Banskej Bystrici, dňa 03.08.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K060641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koči Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 508/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/358/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/358/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka : Jozef Koči, nar.
09.08.1949, trvale bytom : Radvanská 508/12, 974 05 Banská Bystrica, obchodné meno : Jozef Koči -EXPRES-K
+ K, miesto podnikania: Dolná Mičiná 95, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 061 800, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/358/2020 zo dňa 24.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 date 20th May 2015, as the trustee of the
debtor : Jozef Koči, date brith 09th of jul 1949, adresse: Radvanská 508/12, 974 05 Banská Bystrica, Firm.
Jozef Koči-EXPRES-K+K, Dolná Mičiná 95, 971 01 Banská Bystrica, Idn: 31 061 800, is to inform that by
the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/358/2020 dated on 23th of jul 2020 the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 148/2020 dňa
03.08.2020.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 148/2020 on
03th of jul 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 povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods.3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
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and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
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).
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. Viera Cibulová, správca
JUDr. Viera Cibulová, trustee

K060642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koči Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 508/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/358/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/358/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci konkurzu, vyhláseného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/358/2020,
uverejneným v Obchodnom vestníku č. 148/2020 dňa 03.08.2020, na majetok dlžníka: Jozef Koči, nar.
09.08.1949, trvale bytom : Radvanská 508/12, 974 05 Banská Bystrica, obchodné meno : Jozef Koči-EXPRESK+K, s miestom podnikania : Dolná Mičiná 95, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 061 800, že do správcovského
spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Nám. SNP70/36, Zvolen, II. poschodie, v pracovných
dňoch, v čase od 8,00 hod do 14,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť telefonicky, na tel. č.
0910 906531.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K060643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 7, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/351/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/351/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alena Gregorová, správca 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 oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00 do 13,00
hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0903 830 700, na e-mail: ak.gregorova@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.

K060644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 7, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/351/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/351/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alena Gregorová, správca 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 podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového
účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK57 1100 0000 0080
1512 4707, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou poznámkou:
Július Kováč, kaucia popretia pohľadávky 5OdK/351/2020.

K060645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 100/8, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/304/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/304/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Martin Šimko, nar. 18.02.1981, bytom Mlynská 100/8, 962 61 Dobrá Niva, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom Martin Šimko, s miestom podnikania Mlynská 100/8, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 43
499 244., v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 5OdK/304/2020,
týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi
doručená Prihláška pohľadávky pod por. č. 1, veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5,
851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške
27 566,21 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
pohľadávky 4.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K060646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kandráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 160, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/288/2020 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/288/2020
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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 12. 05. 2020, č. k. 2OdK/288/2020, zverejnenom v OV 98/2020,
dňa 25. 05. 2020, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Ján Kandráč, nar. 21. 05. 1969, trvale bytom Svätý
Anton 160, 979 72 Svätý Anton, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Vladimíra Flídera, so sídlom kancelárie Trhová č. 1, 960 01 Zvolen,
značka správcu: S 1492.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

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

398

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR, podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinnosti tretích osôb a vyjadrenia
dlžníka, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.

Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Kandráč, nar.
21. 05. 1969, trvale bytom Svätý Anton 160, 979 72 Svätý Anton, zrušuje.

Vo Zvolene, 03. 08. 2020.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K060647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oraja Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levkuška 71, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/949/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/949/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen správca dlžníka Vojtech Oraja, nar.
20.05.1977, trvale bytom Levkuška 71, 982 62 Gemerská Ves, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/949/2019,

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 majetok vo
vlastníctve dlžníka.

2. kolo ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec

Popis: Osobné motorové vozidlo: CITROEN XSARA 2.0 HBDI 5D, EČ: RA 046 BI, rok výroby: 2004, farba: biela,
stav vozidla: opotrebované, v premávke, v evidencii ODI Revúca.

Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1, ktorá bola zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 35/2020 dňa 20.02.2020, K016276.

Súpisová hodnota: 1000,- € určená odhadom správcu

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným označením záujemcu (meno
a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné číslo/ IČO, zápis v príslušnom
registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny) v mene Euro za predaj predmetu
speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD.,
so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ konkurz: 4OdK/949/2019“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý
správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu,
a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 49492019 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Ohliadka:
Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
levrinc@bjl-advokati.eu

Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca zverejní v Obchodnom vestníku skončenie a oznámi výsledok
ponukového kola. V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ZoKR neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených
v ust. § 167r ZoKR, správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia skončenia a oznámenia výsledku ponukového
konania v Obchodnom vestníku, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na
úhradu kúpnej ceny. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným
prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor
majetku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak
viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 03.08.2020

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K060648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lipták Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty
- nákladné motorové vozidlo, značka Seat, karoséria BA, skriňová, biela, výrobné číslo VSSZZZ9KZYR016119,
EČV RS 478 CG, evidované Okresným dopravným inšpektorátom Rimavská Sobota v hodnote 300 Eur
- vybavenie domácnosti ( nábytok, elektrospotrebiče a pod. ) v hodnote 250 Eur.
( súpis publikovaný v Obchodnom vestníku číslo 37/2017 zo dňa 22. 02. 2017 a v Obchodnom vestníku číslo
180/2017 zo dňa 21. 09. 2017 ).
K vylúčeniu dochádza na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4 K 61/2016 zo dňa
10.06.2020 ( publikované v Obchodnom vestníku číslo 114/2020 zo dňa 16. 06. 2020 ).

Vo Zvolene 03.08.2020
JUDr. Ivana Gajdošíková

K060649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaločai Ferdinand
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 366, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1950
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/247/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/247/2020
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):
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: Ferdinand Kaločai, nar. 21.02.1950, bytom Radzovce 366, 984 01 Lučenec, 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 boli dňa 27.07.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
Stredoslovenská
Stredoslovenská
Stredoslovenská
Stredoslovenská
Stredoslovenská
Stredoslovenská
Stredoslovenská

energetika, a. s
energetika, a. s
energetika, a. s
energetika, a. s
energetika, a. s
energetika, a. s
energetika, a. s

IČO:
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467
51865467

Ulica:
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke
Pri Rajčianke

Číslo:
8591/4B
8591/4B
8591/4B
8591/4B
8591/4B
8591/4B
8591/4B

Obec
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina

PSČ:
010 47
010 47
010 47
010 47
010 47
010 47
010 47

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
794,32 €
19,13 €
123,29 €
267,94 €
37,28 €
30,05 €
32,40 €

Recovery Solutions, k.s., správca
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K060650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puporka Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 82, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/343/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/343/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, správca 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, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na
tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K060651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puporka Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 82, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/343/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/343/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(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»

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) "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»
(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 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
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, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 5OdK/343/2020 zo dňa 23.07.2020 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Tibor Puporka, born: 04.07.1975, address Šávoľ 82, 985 41 Šávoľ, (business name
Tibor Puporka, place of business: Angern an der March, Austria, IČO: 30944503), our duty is to inform you
that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 5OdK/343/2020 dated on
23.07.2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa
29.07.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 145/2020
on 29.07.2020. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. Each claim must be lodged
separately. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged,
an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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.
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LICITOR recovery, k.s., správca

K060652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puporka Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 82, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/343/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/343/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca 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, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 5OdK/343/2020, ktorým
je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.

LICITOR recovery, k.s., správca

K060653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 320, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1215/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1215/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v treťom kole ponukového konania na predaj nehnuteľnú vec dlžníka menšej hodnoty, a to:
POZEMOK

Por. č. Číslo parcely Druh pozemku
1.

447/1

Zastavaná
nádvorie

plocha

výmera v m2 LV č. Katastrálne územie, obec, štát
a 400

104

Sielnica,
republika

Sielnica,

Spoluvlastnícky
dlžníka
Slovenská 1/8
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Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese dusan.paulik@stonline.sk. Záujemcovia môžu ponuky
zasielať do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18,
974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 4OdK/1215/2019, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada
sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu, číslo účtu v tvare IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez
povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a)
výpis z obchodného alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo fotokópiu
občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby (alebo fyzických osôb manželov s BSM nezrušeným
počas trvania manželstva) a (b) vyhlásenie, že zaplatia poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva k vyššie
uvedenej nehnuteľnosti.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K060654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Goreková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Zvolen, na korešpondečnej adrese Balkán 15, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1994
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/281/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/281/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, SR, značka správcu S 1826 (ďalej
aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 05. 05. 2020, pod č. k.
2OdK/281/2020 ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Miriam Goreková, nar.
24.10.1994, trvale bytom mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Balkán 15, 960 01 Zvolen
(ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 04.03.2020, , súčinnosti tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka zo dňa 21.05.2020 správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade s ust. § 166i ZKR
a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Miriam Goreková, nar. 24.10.1994, trvale bytom
mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Balkán 15, 960 01 Zvolen, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miriam Goreková, nar. 24.10.1994, trvale
bytom mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Balkán 15, 960 01 Zvolen, občan SR pod
sp. zn.: 2OdK/281/2020, zrušuje.
V Lučenci, dňa 03.08.2020
RESKON, k.s., Správca

K060655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kúdeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanec 723, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1964
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/80/2017 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/80/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – II. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Ján
Kúdeľa, narodený dňa 28.08.1964, trvale bytom Slanec 723, 962 05 Hriňová, Slovenská republika, obchodné
meno Ján Kúdela W.M.K., s miestom podnikania Slanec 723, 962 05 Hriňová, Slovenská republika, IČO: 34 324
411 (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 3OdK/80/2017 zo dňa 04.09.2017,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 173, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 11.09.2017, v súlade s
ust. § 167n ods. 1 druhej vety v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka (ďalej
len „ZKR“) vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru súpisových zložiek
majetku podliehajúcich konkurzu na majetok Dlžníka, ktorých zápis do súpisu majetku konkurznej podstaty
(oddelenej podstaty) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 31, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa
13.02.201 pod publikačnou značkou K009954 (a zmena zverejnená v Obchodnom vestníku č. 129, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie, zo dňa 07.07.2020 pod publikačnou značkou K052692), a to:
Súboru, tvoreného nasledujúcimi pozemkami Dlžníka:
1. parcela registra "C" - Orná pôda, výmera [m2]: 1179, štát: SR, obec: Hriňová, názov katastrálneho
územia: Hriňová, číslo listu vlastníctva: 8176, parcelné číslo: 10383/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1,
súpisová hodnota [EUR]: 4.407
2. parcela registra "C" - Orná pôda, výmera [m2]: 18, štát: SR, obec: Hriňová, názov katastrálneho územia:
Hriňová, číslo listu vlastníctva: 8176, parcelné číslo: 10383/19, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1,
súpisová hodnota [EUR]: 191,16
(nehnuteľnosti Dlžníka uvedené vyššie spoločne ďalej aj len ako „Súbor“).
Pre vylúčenie pochybností Správca uvádza, že vyhlasované ponukové konanie sa týka vyššie uvedeného
Súboru ako celku a ponuka môže byť podaná výhradne na kúpu Súboru, ponuky na kúpu len niektorého
z pozemkov Dlžníka tvoriacich Súbor nie sú 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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Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho konkrétneho Súboru) sa stane
každý subjekt, ktorý najneskôr v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa faktického zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku:
(a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Súboru s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia. Ponuku je potrebné
doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Kúdeľa – Súbor nehnuteľností – II. kolo“; a
(b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Súboru na bankový
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s
variabilným symbolom 38017 a správou pre prijímateľa „záloha PK Kúdeľa – Súbor nehnuteľností II.“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Súboru za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej ponuke, podľa bodov 9. a 10. tohto
oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí (a) nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia alebo (b) prejavia
záujem o kúpu len niektorého z pozemkov tvoriacich Súbor, sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu Súboru
(vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
(a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné číslo, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
(b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Súboru, spôsobom
neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad „podávam záväznú ponuku na kúpu súboru nehnuteľností
dlžníka Ján Kúdeľa, tvoreného nasledujúcimi pozemkami 1) parcela registra "C" - Orná pôda, výmera [m2]: 1179,
štát: SR, obec: Hriňová, názov katastrálneho územia: Hriňová, číslo listu vlastníctva: 8176, parcelné číslo:
10383/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1 a 2) parcela registra "C" - Orná pôda, výmera [m2]: 18, štát: SR,
obec: Hriňová, názov katastrálneho územia: Hriňová, číslo listu vlastníctva: 8176, parcelné číslo: 10383/19,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1“);
(c) ponúkanú kúpnu cenu za Súbor tvoriaci predmet ponuky vyjadrenú číslom i slovom v mene euro (v
prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený slovom) – Dlžník nie je
platiteľom dane z pridanej hodnoty;
(d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vo vzťahu k
Súboru tvoriacemu predmet ponuky vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu
1.(b) tohto oznámenia;
(e) vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami v nasledovnom znení: „Súhlasím[e] s podmienkami ponukového
konania, do ktorého sa predkladanou záväznou ponukou zapájame tak, ako boli tieto zverejnené v Obchodnom
vestníku, vrátane, avšak bez obmedzenia na, znenie a záväzky zakladané ich bodmi 10. [najmä záväzok uzavrieť
Zmluvu] a 12. [najmä záväzok zaplatiť zmluvnú pokutu]“.
(f) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napríklad originál
plnomocenstva]);
(g) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register Slovenskej
republiky, nie starší ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa osobná ohliadka pozemkov tvoriacich Súbor, vykonáva len na
základe požiadavky záujemcu a len za podmienky náhrady nákladov Správcu na realizáciu ohliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo, podľa vlastného uváženia, odmietnuť vo vzťahu ku ktorémukoľvek Súboru všetky ponuky;
Správca v každom prípade odmietne ponuky, v ktorých ponúknutá kúpna cena nedosiahne úroveň aspoň 75 %
súčtu súpisovej hodnoty všetkých pozemkov a spoluvlastníckych podielov tvoriacich Súbor (najmenej celkovú
sumu 3.448,63 EUR).
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“),
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu viacerí záujemcovia,
o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň,
kedy Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – všetky nehnuteľnosti tvoriace Súbor;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy na kupujúceho,
a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa jeho Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou za predmet kúpy, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy podá na príslušný orgán katastra
nehnuteľností kupujúci bez zbytočného odkladu po jej uzavretí, najneskôr však v lehote jedného (1) mesiaca od
uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých rovnopisoch zmluvy a
správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do katastra
nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci - pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci, má právo na náhradu zo strany kupujúceho, (iv) predmet kúpy sa
predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť (či už tak skutočne urobil,
alebo možnosť z vlastného rozhodnutia nevyužil) a v akom stojí a leží v čase uzavretia kúpnej zmluvy a
kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického stavu predmetu kúpy alebo akejkoľvek jeho časti voči
predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani
právo od zmluvy odstúpiť, a (v) vylúčenie zodpovednosti predávajúceho v súvislosti s eventuálnymi (A) právnymi
vadami predmetu kúpy, o ktorých kupujúci vedel alebo v prípade vynaloženia náležitej starostlivosti vedieť mohol,
ako aj s eventuálnymi (B) právnymi vadami predmetu kúpy, o ktorých predávajúci nevedel (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou,
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy, najneskôr však do jedného
mesiac od jej podpisu zo strany Správcu, podal na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov ponukového konania a Správca (bez
vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením povinnosti) podľa
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia je povinný
zaplatiť Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny Súboru
podľa Víťaznej ponuky. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety započítať so zloženou
zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (13.) tohto oznámenia vráti zloženú
zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K060656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krnáč Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Očová -, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/854/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/854/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE II. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, zn.
správcu: S1787 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Vladimír Krnáč, nar. 15.04.1966, trvale bytom Očová, 962
23 Očová, na korešpondenčnej adrese M. R. Štefánika 31, 962 12 Detva, obchodné meno – Vladimír Krnáč,
s miestom podnikania SNP 265/24, 962 23 Očová, IČO: 44847254 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n
ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR II. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho
konkurzu. Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka..
I.
Stavba
Súpisová
zložka
1

Predmet predaja:
Popis
Hospodárska
budova

Štát Obec

K.ú.

LV

p.č.

Spoluvlastnícky
dlžníka
SR Hriňová Hriňová 9211 8233/ 4 1/4

podiel Ulica Súpisné číslo Súpisová
hodnota
3162
500 €

(ďalej ako „Nehnuteľnosti“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 236/2019 zo dňa
06.12.2019.
II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK69 0900 0000 0051 5746 6063, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:16, Poznámka:
Vladimír Krnáč, v lehote na predkladanie ponúk. Správca si ponecháva právo odmietnuť nevýhodné ponuky
záujemcov.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 15 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ VLADIMÍR KRNÁČ - ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDR. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom Budovateľská 12, 96223 Očová.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Nehnuteľnosť
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľnosti
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Kontakt: sniderova.spravca@gmail.sk
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca Vladimír Krnáč

K060657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krnáč Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Očová -, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/854/2019 S1787
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/854/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE II. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, zn.
správcu: S1787 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Vladimír Krnáč, nar. 15.04.1966, trvale bytom Očová, 962
23 Očová, na korešpondenčnej adrese M. R. Štefánika 31, 962 12 Detva, obchodné meno – Vladimír Krnáč,
s miestom podnikania SNP 265/24, 962 23 Očová, IČO: 44847254 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §
167p ods. 1 ZKR II. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Správca
speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka..
I.

Predmet predaja:

Hnuteľné veci
Popis
AUDI A4

Rok výroby
-

Stav opotrebovanosti
Pojazdné ale opotrebované

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota v €
350,00 €

(ďalej ako „Motorové vozidlo“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 236/2019 zo dňa
06.12.2019.
II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK69 0900 0000 0051 5746 6063, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:16, Poznámka:
Vladimír Krnáč, v lehote na predkladanie ponúk. Správca si ponecháva právo odmietnuť nevýhodné ponuky
záujemcov.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 15 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ VLADIMÍR KRNÁČ - ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDR. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom Budovateľská 12, 96223 Očová.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Motorové vozidlo
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Motorového vozidla
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
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5. Doklad o zaplatení kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Kontakt: sniderova.spravca@gmail.sk
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca Vladimír Krnáč

K060658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaníky 39, 962 65 Domaníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/588/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/588/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Maroš Gajdoš, nar. 30. 08. 1969, bytom Domaníky 39, 962 65 Domaníky týmto v zmysle § 167v ods.1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Maroš Gajdoš, nar. 30. 08. 1969, bytom Domaníky 39, 962
65 Domaníky, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K060659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fizík Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 22, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/951/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/951/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka Lukáš Fizík, nar. 19. 04. 1989, trvale bytom SNP 545/16, 050 01 Revúca, podnikajúci pod obchodným
menom Lukáš Fizík, s miestom podnikania SNP 545/16, 050 01 Revúca, IČO: 47 214 783 týmto v zmysle § 167v
ods.1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Lukáš Fizík, nar. 19. 04. 1989, trvale bytom SNP 545/16,
050 01 Revúca, podnikajúci pod obchodným menom Lukáš Fizík, s miestom podnikania SNP 545/16, 050 01
Revúca, IČO: 47 214 783, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca

K060660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šulajová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 851 / 87, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/174/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/174/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca zapísal do všeobecnej podstaty nasledovný majetok:
Druh
zastavaná plocha a
nádvorie

Výmera v
m2

Štát

obec

K.ú.

27

SR

Zvolenská
Slatina

Zvolenská
Slatina

č. LV

p.č.

2102 1344/2

Spoluvlastnícky podiel
úpadcu

Súpisová
hodnota

1/1

50,00 €

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K060661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Etela Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlkyňa 2, 980 44 Lenartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1104/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1104/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu

: 4OdK/1104/2019 S1646

Spis. zn. súdu

: 4OdK/1104/2019
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/1104/2019 zo dňa 09.12.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 247/2019 dňa 23.12.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Etela Molnárová,
nar. 10. 10. 1955, trvale bytom Vlkyňa 2, 980 44 Lenartovce (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu:
Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

1. 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.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

1. 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.

2. Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru
či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy
týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Správkyňa dňa 23.06.2020 v OV č. 119/2020 zverejnila Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka –
nehnuteľnosti – pričom dlžník si v predmetnom konkurze uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na predmetnú
obývateľnú vec s príslušenstvom, vrátane zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname
majetku ako svoje obydlie. Uvedená nehnuteľnosť bola správkyňou ocenená na sumu spolu vo výške 3.000,- €.

V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR:

2. Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu
obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého
posudku.

Z dôvodu, že nebude možné ani odpočítať nepostihnuteľnú hodnotu obydlia vo výške 10.000,- € z prípadného
výťažku, nebude možné ďalej ani uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov,
toto obydlie dlžníka nemožno speňažiť. O tejto skutočnosti správkyňa zaslala všetkým veriteľom, ktorý sa prihlásili
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do konkurzu Oznam a upozornenie konkurzného veriteľa na ust. § 167o ZKR.

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny ďalší majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 03.08.2020, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Etela Molnárová, nar. 10. 10. 1955, trvale bytom Vlkyňa 2, 980 44 Lenartovce,
sa KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K060662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kicko Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Donátom 1375 / 6, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1982
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/173/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/173/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Tomáš Kicko nar. 13.04.1982, Pod Dónatom
6/1375, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Kicko, s miestom podnikania
Pod Dónatom 6/1375, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41 524 811, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky
veriteľa :
UNIX Auto s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 46 170 740
Prihlásená suma pohľadávky celkom: 1.451,83 Eur

Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Lastivková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 7004/2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/339/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/339/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Anna Lastivková, nar. 09.05.1974, Čergovská 7004/2, 080 01 Prešov, týmto
upovedomuje veriteľov dlžníka, že v troch kolách ponukových konaní nedošlo k speňaženiu majetku dlžníka,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku 141/2019 dňa 24.07.2019 pod č. K063888, a to:
Č.
súp.
pol.
1
2
3
4
5

Súpisová
položka
pozemok
pozemok
pozemok

pozemok

6
7
8
9

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

10

pozemok

Číslo
parcely
EKN

Číslo
parcely
CKN

62/ 16
62/5

Druh
pozemku

Výmera Štát Obec

Orná pôda 147 m2 SR
Orná pôda 454 m2 SR
Orná pôda
333 m2 SR

Okres

Kat.
územie

Okružná
Okružná

Prešov Okružná
Prešov Okružná

Okružná

Prešov Okružná

348 m2 SR

Okružná

Prešov Okružná

62/8

Orná pôda 244 m2 SR

Okružná

Prešov Okružná

1346/196
1346/231
1346/496
1346/531

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Kapušany
Kapušany
Kapušany
Kapušany

Prešov
Prešov
Prešov
Prešov

Okružná

Prešov Okružná

62/6

Orná pôda

62/7

720/2

2084 m2 SR
1634 m2 SR
45 m2 SR
42 m2 SR

Orná pôda 664 m2 SR

Kapušany
Kapušany
Kapušany
Kapušany

List
Spoluvl.
vlastníctva podiel
68
551

7/576
70/3240

551

70/3240

551

70/3240

551
2052
2052
2052
2052

70/3240
1/6
1/6
1/6
1/6

810

52/664

Súpisová
hodnota
majetku v
EUR
1,79
9,81
7,19
7,52
5,27
347,33
272,33
7,50
7,00
52,00

čím tento majetok, prestáva podliehať konkurzu.
V súlade s § 167p ods. 2 správca majetok, ktorý sa nepodarilo speňažiť v troch kolách verejného ponukového
konania, ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
verejného ponukového konania najvyššiu ponuku. Tretie kolo verejného ponukového konania skončilo
30.07.2020.
JUDr. Daniel Fink, správca

K060664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Fako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 369/38, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/170/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/170/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v danom konkurze - dlžníka/úpadcu: Stanislav Fako, trvale bytom Vechec, týmto oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý je treba zložiť preddavok na trovy konania (kauciu) na účely popretia prihlásenej
pohľadávky iným prihláseným veriteľom podľa § 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/ vo výške uvedenej v § 32
ods. 7 písm. b) ZKR, a to č.ú.: 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876, vedený v ČSOB, a.s.,
s uvedením symbolu V=31702020 a poznámky - správa pre prijímateľa: kaucia / s označenim veriteľa, dlžníka a
pohľadávky, ktorá sa popiera/.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K060665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Joneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranov nad Topľou -, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/172/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/172/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Iveta Joneková, nar. 25.06.1973, trvale bytom
093 01 Vranov nad Topľou, týmto správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného
dôvodu sa konkurz v uvedenej veci dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniel Fink, správca

K060666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavura Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 2507 / 34, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/255/2020 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/255/2020
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“) druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet: Súbor majetku (NEHNUTEĽNOSTÍ – POZEMKOV) – súpisová zložka č. 1 až č. 5 súpisu konkurznej
podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 134/2020 dňa 14.07.2020.

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 takýto súbor 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.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K060667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohlmayer Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hložská 253 / 30, 082 32 Svinia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/48/2019 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/48/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Vladimír Kohlmayer, nar. 28. 7. 1964, Hložská 253/30, 082 32 Svinia vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2 OdK/48/2019 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
na majetok dlžníka : Vladimír Kohlmayer, nar. 28. 7. 1964, Hložská 253/30, 082 32 Svinia k o n č í . Oznámením
v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K060668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čuryová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1214 109, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/112/2019 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/112/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci dlžníka : Kristína Čuryová, nar. 12. 12. 1956, trvale bytom Podsadek 1214/109, 064 01 Stará
Ľubovňa vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5 OdK/112/2019 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka : Kristína Čuryová, nar. 12. 12. 1956, trvale bytom Podsadek 1214/109,
064 01 Stará Ľubovňa k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust.
§ 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K060669
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu OCELSERVIS, spol. s r.o., so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník,
IČO: 34 115 391, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5K/21/2018 v súlade s ust. §
34 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 27.08.2020 o 13:00 hod.
v zasadacej miestnosti budovy ASTON BUILDING,
na adrese Werferova 1, 040 11 Košice.

Prezentácia veriteľov sa uskutoční od 12:30 hod.
Programom schôdze veriteľov je:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba veriteľského výboru
3. Záver schôdze
Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj originálom výpisu z obchodného
registra a originálom plnej moci, resp. originálom poverenia na zastupovanie, a to v prípade ak tieto dokumenty
ešte netvoria obsah správcovského spisu.
V Košiciach, dňa 03.08.2020
JUDr. Ján Bodnár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K060670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repčík Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Habura 174, 067 52 Habura
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/107/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/107/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Alexander Repčík,
nar. 19.01.1990, bytom 174 Habura 067 52 (ďalej aj ako len „Dlžník“), 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
zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno
kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Prešove, dňa 03.08.2020

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K060671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matejovská 1000, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdS/1/2020 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdS/1/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Vo veci oddlženia formou splátkového kalendára dlžníka Stanislav Čonka v zmysle ust. § 168d ZKR oznamujem,
že som zostavil návrh splátkového kalendára, pričom percento uspokojenia nezabezpečených veriteľov podľa
návrhu splátkového kalendára je 30%.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie: Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu námietku do 90
dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh
splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to
vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť
návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.
V Prešove, dňa 03.08.2020
JUDr. Ján Surma, správca

K060672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandor Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902 / 88, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/177/2020 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/177/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok navrhovateľa – Ľubomír Šandor, nar. 08.03.1987, Podskalka 5902/88,
066 01 Humenné - pod č. k. 5OdK/177/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Šandor, nar. 08.03.1987,
Podskalka 5902/88, 066 01 Humenné - končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz končí, sa
v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Humennom, dňa 03.08.2020
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K060673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabie nad Topľou 122, 094 35 Jastrabie nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1973
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/16/2020 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/16/2020
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

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Milan Daňo, nar. 12.01.1973, trvale
bytom Jastrabie nad Topľou 122, 094 35 Jastrabie nad Topľou, vyhlásený uznesením Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.03.2020 v konaní sp.zn. 4OdK/16/2020, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 20.03.2020,
pod č. OV 56/2020 sa podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR ukončuje.
Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty zistil,
že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému záveru správca
konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky podľa
ust. § 167b ods. 1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K060674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koťová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daľkovská 465/9, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/207/2020 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/207/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok navrhovateľa Helena Koťová, nar. 08.03.1972, Daľkovská 465/9, 069
01 Snina - pod č. k. 2OdK/207/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Helena Koťová, nar. 08.03.1972,
Daľkovská 465/9, 069 01 Snina - končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz končí, sa
v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Humennom, dňa 03.08.2020
JUDr. Vladimír Šatník, správca
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K060675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 130, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/921/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/921/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Radko Sivák, nar. 25.12.1982, trvale bytom
Vyšný Mirošov 130, 090 11 Vyšný Mirošov, podnikajúci pod obchodným menom Radko Sivák, s miestom
podnikania 090 11 Vyšný Mirošov 130, IČO: 51 842 327, vec vedená na Okresnom súde Prešov pod č. k. sp. zn.
5OdK/921/2019,
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom
znení (ďalej len ZKR), oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok dlžníka Radko Sivák, nar. 25.12.1982, trvale bytom Vyšný Mirošov 130, 090 11 Vyšný
Mirošov, podnikajúci pod obchodným menom Radko Sivák, s miestom podnikania 090 11 Vyšný Mirošov 130,
IČO: 51 842 327, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K060676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hotel Gerlach, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 716 733
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania na predaj majetku - 3. kolo
Vyhlasovateľ iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2,
058 01 Poprad, IČO: 31 716 733 (ďalej len „Úpadca") týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku Úpadcu, ktorý tvoria:
A.1) Nehnuteľnosti – pozemky zapísané v súpise majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa v 1.
poradí Daňový úrad Prešov (ďalej len „DÚ“) pod položkami č. 1 a 2 (nehnuteľnosti boli najprv zaradené do
súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 237/2018 zo dňa 10.12.2018, následne boli preradené
do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa DÚ – zverejnenie v OV č. 140/2019 zo dňa 23.07.2019)
(ďalej spolu len „Predmet speňažovania" alebo „Podnik“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet speňažovania bude speňažený v zmysle záväzných Podmienok speňažovania (ďalej len „Podmienky
speňažovania“) vo verejnom ponukovom konaní (ďalej len „VPK“).
Lehota na podanie ponuky je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku; za prvý deň
plynutia lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni, v ktorom bol vydaný Obchodný vestník obsahujúci tento
oznam; ak posledný deň lehoty má pripadnúť na sobotu, nedeľu alebo sviatok je posledným dňom lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
Záväzná ponuka záujemcu do VPK musí byť doručená v súlade s Podmienkami speňažovania najneskôr do
16:00 hod. posledného dňa lehoty na podanie ponuky a musí spĺňať všetky požadované formálne a obsahové
náležitosti podľa Podmienok speňažovania; inak sa na predloženú ponuku záujemcu nebude prihliadať a
považuje sa automaticky za odmietnutú.
Záväzné Podmienky speňažovania je záujemca povinný si zakúpiť a ich podpísané znenie je povinnou prílohou
ponuky.
Správca odošle Podmienky speňažovania vždy konkrétnemu / identifikovanému záujemcovi na základe jeho
žiadosti (zaslanej na email: matuskova@itrust.sk) (na oznámenú emailovú adresu, resp. poštovú adresu
záujemcu) až po uhradení odplaty za tieto Podmienky speňažovania vo výške 50,-EUR na konkurzný účet
Úpadcu vedený v Tatra banka, a. s, Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, Slovenská republika; BIC/SWIFT:
TATRSKBX, IBAN: SK76 1100 0000 0029 4807 8717 (ako poznámku vždy uviesť názov / meno a priezvisko
záujemcu).
Obsahom Podmienok speňažovania je aj možnosť záujemcu, ktorý si zakúpil Podmienky speňažovania, vyžiadať
si od správcu podrobnejšie informácie k Predmetu speňažovania.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K060677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CŠO - stav., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 450 235
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257
041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1528/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1759 (ďalej len „Správca“) úpadcu CŠO - stav., s.r.o., so sídlom
Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 450 235 (ďalej len „Úpadca“), týmto
v súlade s ustanovením § 31 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 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku
veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Označenie veriteľa:
PEBEK, spol. s r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 18/41, 058 01 Poprad, IČO: 31 691 196
Označenie pohľadávky:
1. Nezabezpečená pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky v celkovej výške 4.351,44 EUR,
2. Nezabezpečená pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky v celkovej výške 6.214,13 EUR,
3. Nezabezpečená pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky v celkovej výške 305,23 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdu:

2K/17/2019, Okresný súd Prešov

Spisová značka správcu:

2K/17/2019 S1759

Dátum doručenia:

23.07.2020

Uplatnenie zabezpeč. práv:

Deň vydania: 06.08.2020

Neuplatnené

Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok: 03.08.2020

V Prešove dňa 03.08.2020

RK Správca, k.s.

K060678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 109, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/786/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/786/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, 080 01 Prešov, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka –
Jozef Čureja, nar. 29.10.1961, trvale bytom: Podsadek 109, 064 01 Stará Ľubovňa, konkurzné konanie vedené
pred Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/786/2019
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové
konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
2. kolo
Predmet ponukového konania: súbor vecí – spoluvlastnícke podiely (aj) na spoločných nehnuteľnostiach
(predmetom speňaženia sú všetky nižšie uvedené podiely na pozemkoch ako celok).
Popis:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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P.č. K. územie

Štát Obec

1.

Ľubotín

SR Ľubotín

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

Konkurzy a reštrukturalizácie

LV

Deň vydania: 06.08.2020

Parcelné
číslo
1656 2265

Register Druh pozemku

Výmera
pozemku
trávnatý 1118

Spolu. podiel

C

27/100000

1406 1047/1

E

1625 1931

E

Trvalý
porast
Trvalý
trávnatý 559
porast
Orná pôda
2809

2388 1342/1

E

42/665280

2388 1435/2

E

Trvalý
trávnatý 149
porast
Orná pôda
74

2388 4132

E

Orná pôda

475

42/665280

2388 4133

E

Orná pôda

1245

42/665280

2388 4316

E

Orná pôda

1348

42/665280

2388 4317

E

Orná pôda

1490

42/665280

2388 4334

E

Orná pôda

950

42/665280

2389 1435/1

E

42/665280

3259 1604

E

Trvalý
trávnatý 262
porast
Orná pôda
28

3260 1605/1

E

Orná pôda

870

3/1056

3260 1605/2

E

Orná pôda

228

3/1056

3261 1607

E

Orná pôda

54

1/44

3399 2182/18

E

Orná pôda

63

42/665280

3399 2182/19

E

Orná pôda

70

42/665280

3399 2721/1

E

Orná pôda

1004

42/665280

3419 2199

E

Orná pôda

669

56/221760

3419 2200

E

Orná pôda

344

56/221760

3419 4301

E

Orná pôda

450

56/221760

3419 4302

E

Orná pôda

1563

56/221760

3419 4303

E

Orná pôda

1871

56/221760

3428 2418

E

Orná pôda

2154

42/665280

3428 3119

E

Orná pôda

895

42/665280

3428 3120

E

Orná pôda

529

42/665280

3428 3627

E

Orná pôda

2262

42/665280

3428 3629

E

Orná pôda

1144

42/665280

3429 3628

E

Orná pôda

1017

42/665280

3445 3166

E

Orná pôda

1661

630/221760

3445 3167

E

Orná pôda

1338

630/221760

3445 3777

E

Orná pôda

537

630/221760

630/221760
280/475200

42/665280

3/1056
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Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

3445 3852

E

Orná pôda

556

630/221760

3445 4063

E

Orná pôda

535

630/221760

3445 4064

E

Orná pôda

597

630/221760

3805 2865/1

E

Orná pôda

428

21/83160

3814 2894/1

E

Orná pôda

80

1/220

3814 2894/3

E

Orná pôda

25

1/220

3814 2894/101

E

Orná pôda

201

1/220

P.č. K. územie

Štát Obec

LV

Register Druh pozemku

Kyjov

SR Kyjov

Výmera
pozemku
22

Spolu. podiel

2.

Parcelné
číslo
1656 4500/102

P.č. K. územie

Štát Obec

LV

Parcelné
číslo
1823 4531

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

lesný pozemok

Výmera
pozemku
14798

1823 4532

E

lesný pozemok

3902

1/12195

1823 4533/100

E

lesný pozemok

591051

1/12195

1823 4533/101

E

1/12195

1823 4355/103

E

1823 4533/104

E

1823 4533/105

E

1823 4533/106

E

trvalý
trávnatý 300
porast
trvalý
trávnatý 67
porast
trvalý
trávnatý 81
porast
trvalý
trávnatý 37
porast
lesný pozemok
199

1823 4533/107

E

1/12195

1823 4533/108

E

1823 4533/109

E

1823 4533/110

E

1823 4533/111

E

1823 4533/112

E

1823 4533/113

E

1823 4534

E

trvalý
trávnatý 1093
porast
trvalý
trávnatý 231
porast
trvalý
trávnatý 128
porast
trvalý
trávnatý 48
porast
trvalý
trávnatý 21
porast
trvalý
trávnatý 751
porast
trvalý
trávnatý 3409
porast
lesný pozemok
1502

1823 4535/100

E

1/12195

1823 4535/101

E

trvalý
trávnatý 896
porast
lesný pozemok
4303

1823 4535/102

E

lesný pozemok

286

1/12195

1823 4536/102

E

lesný pozemok

491

1/12195

1823 4536/100

E

1/12195

1823 4536/101

E

trvalý
trávnatý 166
porast
lesný pozemok
296

1823 4537/100

E

trvalý
porast

1/12195

3.

Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie

E

lesný pozemok

trávnatý 114741

3/1100880

1/12195

1/12195
1/12195
1/12195
1/12195

1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195

1/12195

1/12195
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Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

4.

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské

Konkurzy a reštrukturalizácie
1823 4537/101

E

1823 4537/102

E

1823 4537/103

Deň vydania: 06.08.2020
1/12195

E

trvalý
trávnatý 167
porast
trvalý
trávnatý 45744
porast
lesný pozemok
14

1823 4538/100

E

lesný pozemok

1407

1/12195

1823 4538/101

E

1/12195

1823 4539/100

E

trvalý
trávnatý 371
porast
lesný pozemok
7831

1823 4539/101

E

1/12195

1823 4540

E

trvalý
trávnatý 2141
porast
lesný pozemok
2843

1823 4541/101

E

ZPaN

307

1/12195

1823 4541/201

E

lesný pozemok

25784

1/12195

1823 4607/100

E

lesný pozemok

417351

1/12195

1823 4607/101

E

1/12195

1823 4607/102

E

1823 4608

E

trvalý
trávnatý 1158
porast
trvalý
trávnatý 233
porast
lesný pozemok
1965

1823 4609

E

lesný pozemok

6583

1/12195

1823 4610

E

lesný pozemok

2712

1/12195

1823 4611

E

lesný pozemok

184783

1/12195

1823 4650/100

E

1/12195

1823 4650/101

E

trvalý
trávnatý 177
porast
lesný pozemok
493

1823 4651/101

E

1/12195

1823 4651/102

E

1823 4651/201

E

1823 4651/202

E

trvalý
trávnatý 124
porast
trvalý
trávnatý 76
porast
trvalý
trávnatý 45
porast
lesný pozemok
659

1823 4651/301

E

lesný pozemok

3223

1/12195

1823 4652/100

E

1/12195

1823 4652/101

E

trvalý
trávnatý 2284
porast
lesný pozemok
1013

1823 4652/102

E

lesný pozemok

276

1/12195

1823 4653

E

lesný pozemok

251663

1/12195

1823 4695/2

E

ostatná plocha

1553

1/12195

1823 4762/3

E

ostatná plocha

1492

1/12195

LV

Parcelné
číslo
1846 4692

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

ZPaN

Výmera
pozemku
305

1846 4693

E

ZPaN

782

1/12195

1846 4711

E

ZPaN

679

1/12195

1/12195
1/12195

1/12195

1/12195

1/12195
1/12195

1/12195

1/12195
1/12195
1/12195

1/12195

1/12195
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Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

5.

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

6.

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

7.

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

8.

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

1846 4722

E

ZPaN

2880

1/12195

1846 4723

E

ZPaN

573

1/12195

LV

Parcelné
číslo
1957 4645

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

lesný pozemok

Výmera
pozemku
1388

1957 4646

E

lesný pozemok

6225

4496403/109999999989

1957 4648/101

E

lesný pozemok

1712

4496403/109999999989

1957 4649/3

E

lesný pozemok

3804

4496403/109999999989

LV

Parcelné
číslo
1958 4648/100

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

lesný pozemok

Výmera
pozemku
2244

1958 4649/2

E

lesný pozemok

8594

4629630/109999999989

LV

Parcelné
číslo
2740 1192/2

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

4/15840

2740 1196/1

E

trávnatý 2068

4/15840

2740 1197/3

E

trvalý
porast
trvalý
porast
orná pôda

Výmera
pozemku
trávnatý 2401

3419

4/15840

2740 1197/7

E

orná pôda

1254

4/15840

2740 1655/101

E

orná pôda

1084

4/15840

2740 1655/201

E

orná pôda

343

4/15840

2740 2659

E

orná pôda

674

4/15840

2740 3075

E

orná pôda

2422

4/15840

2740 3077/2

E

orná pôda

563

4/15840

2740 3078/2

E

2740 3187

E

trvalý
porast
orná pôda

2740 3557

E

2740 3807

4496403/109999999989

4629630/109999999989

trávnatý 1719

4/15840

1233

4/15840

orná pôda

396

4/15840

E

orná pôda

1591

4/15840

2740 3808

E

orná pôda

1630

4/15840

2740 4045/1

E

orná pôda

405

4/15840

LV

Parcelné
číslo
3069 1046

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

Výmera
pozemku
trávnatý 732

630/221760

3069 1049/1

E

trávnatý 94

630/221760

trvalý
porast
trvalý
porast
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Lehota na predkladanie ponúk:
21.08.2020
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, a výškou ponúkanej
kúpnej sumy na adresu: JUDr. Ivana Gaľová, správca, P.O.BOX 203, Weberova 2, 080 01 Prešov
v lehote podľa tohto oznámenia s označením na obálke „Neotvárať“.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo
iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej
osoby.
3. Spolu s ponukou je záujemca povinný predložiť (zaslať) správcovi 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) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu pre účely zaplatenia zálohy na kúpnu cenu:
IBAN: SK3411110000001599164005 .
Ďalšie podmienky ponukového konania:
Úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr. vypracovanie
kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.).
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízke ponuky.
Poučenie:
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 vec podliehajúca konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o túto vec 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.

JUDr. Ivana Gaľová, správca
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K060679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Župa Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Prídavka 14831 / 7, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/53/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/53/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4OdK/53/2020 zo dňa 3.4.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Slavomír Župa, nar. 5.2.1982, trvale bytom Antona Prídavka 14831/7, 080 01 Prešov, podnikajúci pod
obchodným menom Slavomír Župa, s miestom podnikania Antona Prídavka 14831/7, 080 01 Prešov, IČO: 53 002
695 a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080
01 Prešov. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 77/2020 zo dňa 22.4.2020 v časti
Konkurzy a reštrukturalizácie pod podaním K033288 a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a
vykonateľnosť dňa 23.4.2020.
Týmto ako správca dlžníka Slavomír Župa, nar. 5.2.1982, trvale bytom Antona Prídavka 14831/7, 080 01
Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Slavomír Župa, s miestom podnikania Antona Prídavka 14831/7, 080
01 Prešov, IČO: 53 002 695 oznamujem, že postupom podľa ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) som nezistil majetok dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Slavomír Župa,
nar. 5.2.1982, trvale bytom Antona Prídavka 14831/7, 080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom
Slavomír Župa, s miestom podnikania Antona Prídavka 14831/7, 080 01 Prešov, IČO: 53 002 695 , sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
4OdK/53/2020 zo dňa 3.4.2020 na majetok dlžníka: Slavomír Župa, nar. 5.2.1982, trvale bytom Antona Prídavka
14831/7, 080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Slavomír Župa, s miestom podnikania Antona
Prídavka 14831/7, 080 01 Prešov, IČO: 53 002 695, zrušuje.

V Prešove, 3.8.2020
JUDr. Miloš Hnat, správca

K060680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pišta Mirek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 35 / 47, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/305/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/305/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
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kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Mirek Pišta, nar. 26.02.1969, trvale bytom Nový
Dvor 35/47, 059 52 Veľká Lomnica, štátny občan SR ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/305/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č.
8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu: Levočská 2, 0800 01 Prešov v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase 07:00 13:00 hod. Za účelom nahliadnutia do spisu prosím kontaktujte správcu e-mailom na adrese:
slavomir.kollar@gmail.com
Mgr. Slavomír Kollár, správca

K060681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pišta Mirek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 35 / 47, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/305/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/305/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Mirek Pišta, nar. 26.02.1969, trvale bytom Nový Dvor
35/47, 059 52 Veľká Lomnica, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/305/2020, , týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu v sume určenej podľa § 32
ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na účet vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094. Veriteľ
popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
Mgr. Slavomír Kollár, správca

K060682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pišta Mirek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 35 / 47, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/305/2020 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/305/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Mirek Pišta, nar. 26.02.1969, trvale bytom Nový Dvor
35/47, 059 52 Veľká Lomnica, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/305/2020, zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
- žiadny majetok
Mgr. Slavomír Kollár, správca
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K060683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holumnica 96, 059 94 Holumnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v konkurze dlžníka: Stanislav Oračko, bytom Holumnica 96 týmto oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý je treba zložiť preddavok na trovy konania (kauciu) na účely popretia prihlásenej pohľadávky iným
prihláseným veriteľom podľa § 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/ vo výške uvedenej v § 32 ods. 7 písm.
b) ZKR, a to č.ú.: 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876, vedený v ČSOB, a.s., s uvedením
symbolu V=52562020 a poznámky - správa pre prijímateľa: kaucia / s označenim veriteľa, dlžníka a pohľadávky,
ktorá sa popiera/.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K060684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holumnica 96, 059 94 Holumnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/256/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Položka č. 1
Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
Popis súpisovej zložky majetku: motocykel - nepojazdný
Súpisová hodnota: 200,00 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: majetok vo vlastníctve dlžníka /§ 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/
Deň zapísania do súpisu: 01.08.2020

Položka čís. 2
Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
Popis súpisovej zložky majetku: pracovné náradie
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Súpisová hodnota: 1 000,00 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: majetok vo vlastníctve dlžníka /§ 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/
Deň zapísania do súpisu: 01.08.2020
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K060685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová ulica 367 / 6A, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/426/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/426/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Bačo, narodený: 07.01.1981, bytom: Sadová 367/6A, 076 17 Nižný Žipov,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/426/2018, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
V Košiciach, dňa 30.07.2020
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K060686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Rabinčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinné 508, 072 31 Vinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/173/2017 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/173/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty dlžníka: Peter Rabinčák, nar. 23.04.1971, bytom Vinné
508, 072 31 Vinné, z dôvodu, že bol speňažený celý majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, v súlade s
ustanovením § 167u ods. 1 ZKR týmto zverejňuje oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V danej konkurznej veci nie sú vedené spory,
ktorými môže byť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty dotknutý.

K060687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Goldberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arnutovce 116, 053 13 Arnutovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/614/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/614/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Goldberger, narodený: 13.03.1966, bytom: Arnutovce 116, 053 13 Arnutovce,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/614/2019, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca
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K060688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Loššinský Arnold
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnov 71, 044 02 Žarnov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/217/2020 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/217/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 09.06.2020, sp. zn. 30OdK/217/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Arnold Loššinský, narodený: 08.11.1963, bytom: Žarnov 71, 04402 Turňa nad Bodvou.
Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie
Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 15.06.2020 v OV č.
113/2020, K046737.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 03.08.2020
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K060689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 907 / 25, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/168/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/168/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Peter Petro, nar. 06.09.1989, bytom: Benadova 907/25, 040 22 Košice,
zverejnené v OV č. 85/2020 zo dňa 05.05.2020, Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok dlžníka.
Podľa § 167 v ods. 1 ZKR správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto oznamuje, že
konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Podľa § 167 v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká
funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa 167 b ods. 1, § 167 c ods.2 a 3 § 167 d.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. S
právca nemá majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP
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K060690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrin Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 9 / 31, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/119/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/119/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Michal Uhrin, nar. 26.08.1952, bytom: Cukrovarská 9/31, 075 01 Trebišov,
zverejnené v OV č. 66/2020 zo dňa 03.04.2020, Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok dlžníka.
Podľa § 167 v ods. 1 ZKR správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto oznamuje, že
konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167 v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa 167 b ods. 1, § 167 c ods.2 a 3 § 167 d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Správca nemá majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K060691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LM - IM, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Člnková 20/2460 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 443 298
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2019 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu LM – IM, spol. s.r.o., v konkurze IČO: 36 443 298, Člnková 20/2460, 040 01 Košice konkurz
na majetok úpadcu vedený na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 31K/32/2019 na základe záväzného pokynu
zástupcu konkurzných veriteľov, ktorým je Daňový úrad Košice, v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., na
účely speňaženia majetku, tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu (zverejnený v OV č. 101/2020 dňa 28. 05.
2020), vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na odpredaj peňažných pohľadávok, každú z nich
samostatne:
1. Peňažná pohľadávka vo výške 12 500 EUR titul: zmluvná pokuta v zmysle §11 ods. 2 ZKR, nakoľko
dlžník zastúpený konateľmi nepodal včas návrh na vyhlásenie konkurzu titulom jeho predĺženia. Hodnota
pohľadávky predstavuje výšku jej nominálnej peňažnej sumy,

1. Peňažná pohľadávka vo výške 19 140,08 EUR, titul: neuhradená prvá navýšená lízingová splátka zo
strany budúceho nájomcu v zmysle Zmluvy o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o finančnom lízingu
č. 130537 – L, zo dňa 14. 09. 2018, uzatvorená za účasti úpadcu a spriaznenej osoby - TRADE TOUR
s.r.o,
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Speňažovanie pohľadávok týmto verejným ponukovým konaním sa v II. kole sa uskutoční za nasledovných
podmienok:

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie pohľadávky č. 1, č. 2 a č. 3 úpadcu:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu každej pohľadávky jednotlivo – preukázanie jeho
totožnosti, resp. právnej subjektivity (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópiu
platného dokladu totožnosti, pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, výpisu zo živnostenského,
obchodného alebo iného príslušného registra, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov)),
· musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy (číslo pohľadávky, jej výšku a dlžníka), a to jednotlivo
pre každú pohľadávku osobitne,
· musí obsahovať návrh odplaty v eurách,
· musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ján Pirč, správca, kpt.
Nálepku 17, 040 01 Košice, v uzavretej nepoškodenej obálke s označením „ponukové konanie – LMIM, spol. s r.o. v konkurze, Košice – NEOTVÁRAŤ“, prípadne elektronicky prostredníctvom portálu
slovensko.sk do e-schránky správcu, v lehote do 15 dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku . Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia
a poradovým číslom.
· musí obsahovať doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie zálohy vo výške najmenej 10 %
z navrhovanej odplaty v zmysle bodu 2 týchto podmienok.
2. Záujemca o kúpu pohľadávok úpadcu je povinný najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponuky
zložiť v prospech účtu úpadcu, vedeného vo VÚB, a.s., IBAN: SK12 0200 0000 0042 9568 2755, s
uvedeným variabilným symbolom: 31322019, zálohu vo výške najmenej 10 % z navrhovanej odplaty
v zmysle písomnej cenovej ponuky.
3. Podrobnosti o predávaných pohľadávkach úpadcu môžu záujemcovia získať na tel. č. 055/625 84 08
alebo e-mailom: konkurz.sporoin@stonline.sk, počas úradných hodín správcu.
4. Ak budú správcovi doručené viaceré ponuky od totožného záujemcu k totožnej peňažnej pohľadávke,
takýto záujemca bude z ponukového konania vylúčený.
5. Najnižšia cena predávaných pohľadávok je v II. kole ponukového konania stanovená správcom a so
súhlasom zástupcu konkurzných veriteľov vo výške 80% jej nominálnej hodnoty istiny.
6. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie pohľadávky č. 1, č. 2 a č. 3, úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu, sa uskutoční do 5 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk,
v kancelárii správcu. V zhodný deň správca vykoná aj vyhodnotenie ponúk, ktoré podlieha udeleniu
písomného súhlasu zástupcu konkurzných veriteľov.
7. Ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny), prednosť má tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá, inak má
prednosť najvyššia ponuka.
8. Správca uzavrie s úspešným záujemcom II. ponukového kola zmluvu o nadobudnutí peňažnej pohľadávky
č.1 alebo č. 2 alebo č. 3, prípadne všetkých troch pohľadávok, na základe jeho cenovej písomnej ponuky
po doplatení celej peňažnej odplaty. Ak úspešný záujemca I. kola ponukového konania v lehote určenej
správcom nedoplatí zostatok navrhnutej peňažnej odplaty, na takúto ponuku sa neprihliadne a majetok
úpadcu môže byť ponúknutý záujemcovi v poradí s ďalšou najvyššou písomnou cenovou ponukou.
9. Správca je oprávnený majetok úpadcu, tvoriaci všeobecnú podstatu, speňažiť samostatne (nie ako
súbor), a to v súlade so záväzným pokynom zástupcu konkurzných veriteľov.

V Košiciach, 3. augusta 2020

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714.
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K060692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 221 / 88, 076 43 Boťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/136/2020 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/136/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Július Bodnár, narodený: 14.03.1987, bytom: Hlavná 221/88, 076 43
Boťany, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/136/2020, týmto v súlade s ust.
§ 167p ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že majetok podliehajúci konkurzu zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 117/2020
zo dňa 19.06.2020, sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a preto prestáva podliehať konkurzu.

V súlade s vyššie uvedeným týmto správca upovedomuje veriteľov prihlásených pohľadávok, že o tento majetok
majú právo prejaviť záujem, pričom správca tento majetok 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. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.

K060693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotný Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášovská 117 / 28, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/210/2020 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/210/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

: Súpis majetku konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 01.6.2020, č.k. 26OdK/210/2020 zverejnenom v
Obchodnom vestníku MS SR č. 107/2020 dňa 5.6..2020 bol na majetok dlžníka: Jozef Novotný,
narod.17.3.1959, bytom Tomášovská 117/28, 053 11 Smižany vyhlásený konkurz a bola som ustanovená ako
správca konkurznej podstaty.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ ďalej len „ZKR“ / o z n a m u j e

tento súpis majetku dlžníka:

Súpisová zložka majetku č.1:
Pozemok v katastrálnom území Smižany, obec Smižany, parcela registra „C“ č.p. 1066/1, druh pozemku: záhrada
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o výmere 83 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.868 Okresného úradu Spišská Nová Ves, umiestnený
v zastavanom území obce, spoluvlastnícky podiel 1/3.
Súpisová hodnota 60,00 eur.

Súpisová zložka majetku č.2:
Pozemok v katastrálnom území Smižany, obec Smižany, umiestnený v zastavanom území obce Smižany, parcela
registra „E“ č.p.90979/7, o výmere 69 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, zapísaný na liste vlastníctva
č.868 Okresného úradu Spišská Nová Ves, spoluvlastnícky podiel 1/3,
Súpisová hodnota 60,00 eur

Súpisová zložka majetku č.3
Pozemok v katastrálnom území Smižany, obec Smižany, na ktorom je postavený rodinný dom, o výmere 303 m2,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na parcele č. 1067, zapísaný na LV č. 3055 Okresného úradu
Spišská Nová Ves, spoluvlastnícky podiel 11/30.
Súpisová hodnota: 600,00 eur.

Súpisová zložka majetku č.4
Stavba. Popis: starší rodinný dom, súpis.číslo 117, v katastrálnom území Smižany, obec Smižany, na parcele č.
1067zapísaný na LV č.3055 Okresného úradu Spišská Nová Ves, spoluvlastnícky podiel 11/30.
Súpisová hodnota: 3900,00 eur.
Dlžník si uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K060694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Dupaľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 629/83, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/254/2020, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Milan Polončák, PhD., správca dlžníka Mária Dupaľová, nar. 29.08.1959, bytom Mierova 629/83, 072 22
Strážske, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Vojenská 12, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 15.00. hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 055/6254200.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca
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K060695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ruman Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 724 / 11, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

PREPRACOVANÉ ZNENIE NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
V Košiciach, dňa 03.08.2020
a)

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 08.06.2016, sp. zn. 31K/19/2016, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 116/2016 (K014268) dňa 16.06.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ivan
Ruman, nar. 09.12.1963, trvale bytom Družstevná 11, 053 42 Krompachy. Rovnakým uznesením som bol
ustanovený do funkcie správcu majetku úpadcu.
V predmetnej konkurznej veci uplatnili prihláškami svoje pohľadávky nasledovní veritelia, ktorých pohľadávky boli
v celom rozsahu zistené:
·
·
·
·
·

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700, spolu zistená
suma 54 730,07 EUR
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484,
spolu zistená suma 5 090,75 EUR
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha, IČO: 64 948 242,
spolu zistená suma 1 811,06 EUR
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, spolu zistená
suma 6 037,89 EUR
SR- Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005, spolu zistená
suma 54,96 EUR

V rámci prebiehajúceho konkurzu bol zistený majetok podliehajúci konkurzu, ktorý bol zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty, a to:
·
·
·
·
·
·
·
·

iná majetková hodnota – zostatok preddavku (zverejnené v OV 103/2019, 30.05.2019), dosiahnutý
výťažok 663,88 €
iná majetková hodnota – peňažné prostriedky úpadcu (zverejnené v OV 90/2017, 12.05.2017), dosiahnutý
výťažok 720 €
iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu (zverejnené v OV 103/2019, 30.05.2019), dosiahnutý
výťažok 5.979,48 €
iná majetková hodnota – vrátenie exekučnej zrážky (zverejnené v OV 103/2019, 30.05.2019), dosiahnutý
výťažok 200 €
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1405 pre k.ú. Krompachy - 1/6 na a) rodinnom dome s.č. 1038, b)
pozemku – parcela reg. C, č. 147, záhrady a c) pozemku – parcela reg. C, č. 148, zastavané plochy
a nádvoria, (zverejnené v OV 148/2016, 02.08.2016), dosiahnutý výťažok 5.800 €
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Juraj Garan Maťaško (zverejnené v OV 148/2016, 02.08.2016),
dosiahnutý výťažok 0 €, vylúčené zo súpisu zverejnením v OV 35/2019, 19.02.2019
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Martin Tulej (zverejnené v OV 148/2016, 02.08.2016), dosiahnutý
výťažok 0 €, vylúčené zo súpisu zverejnením v OV 35/2019, 19.02.2019
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Ľudovít Radóczi (zverejnené v OV 148/2016, 02.08.2016), dosiahnutý
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výťažok 0 €, vylúčené zo súpisu zverejnením v OV 35/2019, 19.02.2019
motorové vozidlo VAZ, EČV: KE590BM (zverejnené v OV 90/2017, 12.05.2017), dosiahnutý výťažok 0 €,
vylúčené zo súpisu zverejnením v OV 225/2018, 22.11.2018

Spolu dosiahnutý hrubý výťažok: 13.363,36 €
Počas konkurzu neprebiehali akékoľvek konania o určenie popretých pohľadávok, konania o vylúčenie veci zo
súpisu alebo iné súdne konania, ktoré by súviseli s konkurzným konaním. V OV č. 95/2019 dňa 20.05.2019 bol
zverejnený oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate ako aj zámer zostaviť
konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. Žiaden z veriteľov a ani iný subjekt zoznam pohľadávok proti podstate
nenamietal, ani doň nenahliadol. Výpis zo zoznamu pohľadávok proti podstate bol pravidelne predkladaný súdu
v súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR.
Návrh rozvrhu bol predložený Okresnému súdu Košice I, ktorý v danej veci vykonáva pôsobnosť zástupcu
veriteľov. Ten rozhodol tak, že správcovi vrátil predložený návrh rozvrhu na prepracovanie, vzhľadom na čo je
vyhotovené toto prepracované znenie návrhu konečného rozvrhu.
b)

Rozvrhová časť

Správca predkladá na schválenie príslušnému orgánu tento prepracovaný návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty. Zmeny oproti predchádzajúcemu zneniu sa týkajú výšky odmeny
z dosiahnutého výťažku (zrážky zo mzdy, nehnuteľnosti – odmena 13 % z výťažku) ako aj neuplatňovania
niektorých pohľadávok proti podstate (paušálna náhrada za užívanie priestorov kancelárie a personálne
zabezpečenie vedenia podateľne v celkovej sume 3.480 €).
Odmena správcu z dosiahnutého výťažku je určená v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, pričom vychádza z hrubého výťažku. Nakoľko správca je platiteľom
DPH, vyrátaná odmena je navýšená o príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty tak ako to vyplýva z nižšie
uvedenej tabuľky, ktorá zohľadňuje pohľadávky proti podstate, získaný výťažok a jeho rozvrhnutie. Odmena
správcu bola pri jednotlivých súpisových zložkách majetku bola určená nasledovne:
·
·
·
·
·

iná majetková hodnota – zostatok preddavku (zverejnené v OV 103/2019, 30.05.2019), dosiahnutý
výťažok 663,88 €, odmena s DPH: 0 € (správca neuplatňuje odmenu)
iná majetková hodnota – peňažné prostriedky úpadcu (zverejnené v OV 90/2017, 12.05.2017), dosiahnutý
výťažok 720 €, odmena s DPH: 8,64 €
iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu (zverejnené v OV 103/2019, 30.05.2019), dosiahnutý
výťažok 5.979,48 €, odmena bez DPH: 777,33 €, s DPH: 932,79 €
iná majetková hodnota – vrátenie exekučnej zrážky (zverejnené v OV 103/2019, 30.05.2019), dosiahnutý
výťažok 200 €, odmena s DPH: 2,64 €
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1405 pre k.ú. Krompachy - 1/6 na a) rodinnom dome s.č. 1038, b)
pozemku – parcela reg. C, č. 147, záhrady a c) pozemku – parcela reg. C, č. 148, zastavané plochy
a nádvoria, (zverejnené v OV 148/2016, 02.08.2016) dosiahnutý výťažok 5.800 €, odmena bez DPH:
754,- €, odmena s DPH: 904,80 €

Spolu odmena správcu z dosiahnutého výťažku s DPH: 1.848,87 €
Vzhľadom na uvedené je možné poukázať na nasledovné skutočnosti týkajúce sa dosiahnutého výťažku
a priradených pohľadávok proti podstate:
Súpisová zložka

Súpisová
hodnota

Zostatok preddavku 663,88 €
Peňažné
700,00 €
prostriedky úpadcu
Zrážky zo mzdy
5 979,48 €
Vrátenie exekučnej
200,00 €
zrážky
Nehnuteľnosti
5 800,00 €
Spolu
13 343,36 €

663,88 €

0,00 €

Odmena
správcu
DPH
0,00 €

720,00 €

0,00 €

5 979,48 €

Dosiahnutý hrubý Náklady
výťažok
speňaženia

bez

Odmena
Ostatné pohľadávky Čistý
správcu s DPH proti podstate
výťažok
0,00 €

66,05 €

597,83 €

7,20 €

8,64 €

69,65 €

641,71 €

0,00 €

777,33 €

932,79 €

594,93 €

4 451,76 €

200,00 €

0,00 €

2,20 €

2,64 €

19,90 €

177,46 €

5 800,00 €
13 363,36 €

480,45 €
480,45 €

754,00 €
1 540,73 €

904,80 €
1 848,87 €

577,08 €
1 327,61 €

3 837,67 €
9 706,43 €
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Na účely prípravy tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku boli z výťažku z výťažku odpočítané tieto pohľadávky
proti podstate:
Rozsah
Priradenie k súpisovej zložke,
Čas uspokojenia:
uspokojenia:
priradená suma:
pohľadávka proti podstate je
Slovenská
pošta,
pomerne rozpočítaná medzi všetky
a.s.,
Partizánska
súpisové zložky majetku, nakoľko
cesta 9, Banská poštovné náklady
55,85 € priebežne 100%
priebežne
priamo
súvisí
so
všetkými
Bystrica, IČO: 36
súpisovými
zložkami
majetku,
631 124
priradená suma 55,85 €
pohľadávka proti podstate je
Slovenská
pomerne rozpočítaná medzi všetky
sporiteľňa,
a.s.,
súpisové zložky majetku, nakoľko
Tomášikova 48, 832 poskytnutie súčinnosti
24 €
23.6.2016 100%
5.9.2016
priamo
súvisí
so
všetkými
37 Bratislava, IČO:
súpisovými
zložkami
majetku,
00 151 653
priradená suma 24 €
pohľadávka proti podstate je
Tatra banka, a.s.,
pomerne rozpočítaná medzi všetky
Hodžovo námestie
súpisové zložky majetku, nakoľko
3,
811
06 poskytnutie súčinnosti
50 €
24.6.2016 100%
5.9.2016
priamo
súvisí
so
všetkými
Bratislava, IČO: 00
súpisovými
zložkami
majetku,
686 930
priradená suma 50 €
pohľadávka proti podstate je
ČSOB,
a.s.,
pomerne rozpočítaná medzi všetky
Michalská 18, 815
súpisové zložky majetku, nakoľko
poskytnutie súčinnosti
30 €
24.6.2016 100%
5.9.2016
63 Bratislava, IČO:
priamo
súvisí
so
všetkými
36 854 140
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 30 €
pohľadávka proti podstate je
VÚB, a.s., Mlynské
pomerne rozpočítaná medzi všetky
nivy 1, 829 90
súpisové zložky majetku, nakoľko
poskytnutie súčinnosti
24 €
23.6.2016 100%
5.9.2016
Bratislava, IČO: 31
priamo
súvisí
so
všetkými
320 155
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 24 €
pohľadávka proti podstate je
pomerne rozpočítaná medzi všetky
cestovné náklady správcu Tomáš Szalontay,
súpisové zložky majetku, nakoľko
ohliadka
majetku
v 24,28 € 28.6.2016 100%
15.5.2019
správca
priamo
súvisí
so
všetkými
Krompachoch
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 24,28 €
pohľadávka proti podstate je
pomerne rozpočítaná medzi všetky
cestovné náklady správcu Tomáš Szalontay,
súpisové zložky majetku, nakoľko
ohliadka
majetku
v 24,80 € 01/2018
100%
15.5.2019
správca
priamo
súvisí
so
všetkými
Krompachoch
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 24,80 €
pohľadávka proti podstate je
pomerne rozpočítaná medzi všetky
cestovné náklady správcu Tomáš Szalontay,
súpisové zložky majetku, nakoľko
ohliadka
majetku
v 36,01 € 11.8.2016 100%
27.10.2016
správca
priamo
súvisí
so
všetkými
Krompachoch
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 36,01 €
pohľadávka proti podstate je
pomerne rozpočítaná medzi všetky
cestovné náklady správcu Tomáš Szalontay,
súpisové zložky majetku, nakoľko
ohliadka
majetku
v 36,36 € 16.9.2016 100%
27.10.2016
správca
priamo
súvisí
so
všetkými
Krompachoch
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 36,36 €
pohľadávka proti podstate je
Mgr.
Tomáš
pomerne rozpočítaná medzi všetky
paušálna odmena správcu
Szalontay, správca,
796,65
súpisové zložky majetku, nakoľko
za činnosť do prvej schôdze
priebežne 100%
priebežne
Žriedlová 3, 040 01
€
priamo
súvisí
so
všetkými
veriteľov
Košice
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 796,65 €
pohľadávka proti podstate je
Ing. Leoš Kopecký,
pomerne rozpočítaná medzi všetky
Levočská 20, 052 odmena
znalca
za
320,00
súpisové zložky majetku, nakoľko
01 Spišská Nová vypracovaný
znalecký
09.02.2018 100%
12.2.2018
€
priamo
súvisí
so
všetkými
Ves, IČO: 51 227 posudok
súpisovými
zložkami
majetku,
436
priradená suma 120 €
Náklady
súvisiace
s
pohľadávka proti podstate je
vymáhaním
pohľadávky
pomerne rozpočítaná medzi všetky
uspokojené
v
Veriteľ:

Právny dôvod vzniku:

Suma:

Čas
vzniku:
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JUDr. Ján Ondáš, úpadcu voči tretej osobe57,58 € 11/2018
súdny exekútor
trovy exekúcie, ktorá bola
zastavená pre nemajetnosť
povinného

MČ Košice - Sever

poplatok
podpisov

za

osvedčenie

SR (OS Košice I)

súdny
poplatok
konkurzné konanie

za

100%

6,00 € 14.03.2019 100%

26,50 € priebežne

100%

Mgr.
Tomáš
1
Szalontay, správca, odmena správcu z výťažku s
848,87 priebežne
Žriedlová 3, 040 01 DPH
€
Košice

0%

Slovenská
sporiteľňa,
a.s.,
Tomášikova 48, 832 Bankové poplatky
37 Bratislava, IČO:
00 151 653

263,03
priebežne
€

100%

Okresný
úrad
Správny poplatok
Spišská Nová Ves

33,00 € 23.4.2019

100%

Deň vydania: 06.08.2020

uspokojené
v
súpisové zložky majetku, nakoľko
celom
rozsahu
priamo
súvisí
so
všetkými
28.11.208
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 57,58 €
pohľadávka proti podstate je
pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko
14.03.2019
priamo
súvisí
so
všetkými
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 6 €
pohľadávka proti podstate je
pomerne rozpočítaná medzi všetky
Uspokojené
v
súpisové zložky majetku, nakoľko
celom
rozsahu
priamo
súvisí
so
všetkými
08.07.2019
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 26,50 €
pohľadávka proti podstate je
neuspokojené
priradená pomerne k jednotlivým
(bude uspokojené
súpisovým zložkám v súlade s
po
schválení
príslušnými
ustanoveniami
rozvrhu)
vyhlášky MS SR č. 655/05 Z.z.
pohľadávka proti podstate je
pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko
priebežne
priamo
súvisí
so
všetkými
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 263,03 €
pohľadávka proti podstate je
pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko
23.4.2019
priamo
súvisí
so
všetkými
súpisovými
zložkami
majetku,
priradená suma 33 €

V súvislosti s vyššie uvedeným je zrejmé, že dosiahnutý hrubý výťažok je 13.363,36 €. Spolu suma pohľadávok
proti podstate je: 3.656,93 €, preto čistý výťažok v konkurze predstavuje sumu 9.706,43 €. Nakoľko všetky
prihlásené pohľadávky, ktoré sa majú uspokojovať sú v sume 67.724,73 €, uspokojenie podľa tohto rozvrhu sa
navrhuje na úrovni 14,332179693 % a to podľa nižšie uvedenej tabuľky:
Veriteľ
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
SR- Slovenská konsolidačná, a.s.
Spolu:

Celková zistená suma
54 730,07 €
5 090,75 €
1 811,06 €
6 037,89 €
54,96 €

Miera uspokojenia
14,332179693%
14,332179693%
14,332179693%
14,332179693%
14,332179693%

Výška uspokojenia
7 844,01 €
729,62 €
259,56 €
865,36 €
7,88 €
9 706,43 €

Týmto Okresný súd Košice I v súlade s § 101 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení ako príslušný orgán vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru žiadam o schválenie
predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto návrhu v Obchodnom vestníku.

Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K060696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Lenka Adlerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabušice bez čísla, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/41/2020 S733
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
30OdK/41/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mgr. Lenka Adlerová, nar. 15.09.1974, bytom: 053 15
Hrabušice v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K060697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernadeta Koóšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Užhorodská 1036/3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1966
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/204/2020 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/204/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K060698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOMIREX s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská cesta 14 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 723 420
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v texte len ako „ZKR“) sa uskutočnilo zasadnutie veriteľského výboru „per rollam“
spoločnosti TOMIREX s.r.o. v konkurze, so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420 (ďalej v
texte len ako „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, spisová značka 26K/8/2019.
Program zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
1. Predloženie žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu číslo 7
2. Hlasovanie členov veriteľského výboru;
3. Záver zasadnutia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prítomní:
ATRIA co s.r.o., so sídlom Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, IČO: 36 216 682 (ďalej v texte len ako „ATRIA
co“);
Juraj Baláž, bytom ********** (ďalej aj len ako „Juraj Baláž“);
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava (ďalej aj len ako „Sociálna
poisťovňa“).
Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu:
1. Predsedovi veriteľského výboru bola v zmysle ustanovenia § 37 ods. 6 ZKR doručená žiadosť správcu
o udelenie záväzného pokynu číslo 7 podľa ustanovenia § 82 odsek 2 písmeno a) v spojení s ustanovením § 83
odsek 1 písmeno a) ZKR. Predseda veriteľského výboru predmetnú žiadosť zaslal členom veriteľského výboru
s tým, aby hlasovali o žiadosti správcu
2. V rámci zasadnutia veriteľského výboru boli prítomní traja členovia veriteľského výboru. V rámci zasadnutia
veriteľského výboru Úpadcu prebehlo hlasovanie o nasledovnom uznesení:
„Záväzný pokyn číslo 7
Veriteľský výbor ako príslušný orgán, v súlade s ustanovením § 82 odsek 2 písmeno a) v spojení s ustanovením §
83 odsek 1 písmeno a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v konkurze vyhlásenom na majetok
úpadcu TOMIREX s.r.o., týmto ukladá správcovi majetku úpadcu záväzný pokyn na speňaženie súboru
majetku – iných majetkových hodnôt (súpisových zložiek číslo 2 až 8), zaradených do súpisu všeobecnej
podstaty, špecifikovaného vo vydaní Obchodného vestníka č. 146/2019 dňa 31.07.2019, a to uzatvorením
zmluvy o prevode vlastníckeho práva k predmetu speňaženia s nadobúdateľom, a to obchodnou spoločnosťou
PPG Group, s.r.o., so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Opátske, IČO: 51 887
819 za kúpnu cenu vo výške 7777,00 EUR bez dane z pridanej hodnoty.“
HLASOVANIE
ZA:

o

nikto

o
o
o
o

ATRIA co - 1 hlas (33,33 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu)
Juraj Baláž - 1 hlas (33,33 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu)
Sociálna poisťovňa - 1 hlas (33,33 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu)
spolu: 3 hlasy (100 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu)

PROTI:

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že navrhované uznesenie nebolo prijaté zasadnutím
veriteľského výboru.
Veriteľský výbor skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a zasadnutie veriteľského výboru Úpadcu
ukončil.

V Košiciach dňa 31.07.2020

ATRIA co s.r.o.
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predseda veriteľského výboru
zastúpený bodnarlegal s.r.o.
v mene kt. koná JUDr. Ján Bodnár, advokát a konateľ

K060699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lőrinc Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 94 / 7, 076 37 Svinice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/216/2020 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/216/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Pavel Lőrinc, narodený: 29.06.1947, bytom: Nová
94/7, 076 37 Svinice, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe
zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými
osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona
číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, som nezistil žiaden majetok, ktorý
by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov.

K060700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pitschmannová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 644/5, 048 51 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/250/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/250/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie:
JUDr. Miroslav Vereb, Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, správca dlžníka Elena Pitschmannová, nar.: 25.05.1950,
bytom: Budovateľská č. 644/5, 048 01 Rožňava, týmto v súlade s § 167u ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje rozvrh všeobecnej podstaty:
A/ Príjmová časť
Suma výťažku z predaja predstavuje sumu ............. 3.932,00 EUR.
B/ Výdavková časť
Odmena správcu ................... 511,16 EUR + 20 % DPH = 613,39 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma výťažku pre prihlásených veriteľov ...... 3.318,61 EUR:

Prihlásení veritelia podľa výšky ich zistených pohľadávok:

prihlásené pohľ.

výťažok

1. Slovenská konsolidačná, a.s.. ............

604,18 EUR ............... 9,13% - 302,99

2. Slovenská republika – Daňový úrad Košice..........

834,25 EUR ............... 12,6% - 418,14

3. EOS KSI Slovensko, s.r.o. .................................

5180,27 EUR .............. 78,27% - 2597,48

Košice, 03.08.2020
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K060701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 59,60 EUR, poukázaná JUDr. Mariannou
Vargovou súdnou exekútorkou, v exekučnom konaní vedenom proti Margite Šnajderovej, ktorá bola poukázaná
na účet správcu dňa 14.05.2020.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 59,60 EUR, poukázaná JUDr. Mariannou
Vargovou súdnou exekútorkou, v exekučnom konaní vedenom proti Margite Šnajderovej, ktorá bola poukázaná
na účet správcu dňa 15.06.2020.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 59,60 EUR, poukázaná JUDr. Mariannou
Vargovou súdnou exekútorkou, v exekučnom konaní vedenom proti Margite Šnajderovej, ktorá bola poukázaná
na účet správcu dňa 15.07.2020.
V Košiciach, dňa 03.08.2020
JUDr. Juraj Biroš, správca podstaty
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K060702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Imričko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 194/18, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/258/2020, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/258/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca konkurznej podstaty navrhovateľa – dlžníka : Ľubomír Imričko, narodený:
07.01.1977, bytom: Zimná 194/18, 076 43 Čierna nad Tisou, zastúpený : Centrom právnej pomoci, Kancelária
Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice , týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : ul. Dargovská 3283/17 ,
075 01 Trebišov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 07.00 hod. do 13.00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu si možno vopred dohodnúť na tel. čísle: 0915 873 432 , resp. mailom : jozef.litvak@gmail.com
V Trebišove, 03.08.2020
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K060703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Imričko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 194/18, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/258/2020, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/258/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca majetku navrhovateľa – dlžníka: Ľubomír Imričko, narodený: 07.01.1977,
bytom: Zimná 194/18, 076 43 Čierna nad Tisou, zastúpený : Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so
sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice , na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu
Košice 1, č .k. 26OdK/258/2020 zo dňa:31.07.2020, týmto v zmysle §167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“)
v spojení s §32 ods.7 písm b)ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu , na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť
do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá so
sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,00.-€ a najviac vo výške 10 000.-€. Túto
kauciu
za
účelom
popretia
prihlásených
pohľadávok
možno
zložiť
na
účet
číslo:
IBAN : SK 94 0900 0000 0001 0567 0596 vedený v SLSP, a.s. , variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenia veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trebišove , 03.08.2020
Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca
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K060704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andraši Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1106 / 13, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1980
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/207/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/207/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Miloš Andraši,
narodený 29.08.1980, bytom Bottova 1106/13, 075 01 Trebišov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien
a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom,
ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, dňa 03.08.2020

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K060705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednárzová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 181/6, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2016 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o súpisovú zložka č.10
Popis súpisovej zložky :
·
·
·

p.č./
1./
2./

iná majetková hodnota: zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie apríl 2020 - jún 2020
súpisová hodnota spolu: 565,85Eur
dôvod zaradenia:
časť mzdy, ktorá v zmysle § 67 ZKR podlieha konkurzu.

mesiac, rok
apríl 2020
máj 2020

deň zaradenia
09.04.2020
14.05.2020

suma
82,75
293,05

eur
eur
eur
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JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K060706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Mécsa 370/31, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/228/2020 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/228/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Mária Balogová, nar. 25. 4. 1986, bytom: L. Mécsa 370/31, 077 01 Kráľovský Chlmec 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 dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K060707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednárzová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 181/6, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2016 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Juraj Gavalčin oznamuje,
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že do konkurzného konania vedeného na OS Košice I., č.k.: 32K/7/2016, úpadca: Katarína Bednárzová,
Volgogradská 181/6, 071 01 Michalovce, si svojou prihláškou pohľadávky doručenej správcovi dňa 20.07.2020,
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty uplatnil nárok veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, v celkovej sume 4 446,40 Eur.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K060708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fogarášová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 584/57 57, 055 01 Margecany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/288/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/288/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu: Lenka Fogarášová, narodená: 14.01.1985, bytom: Jarná
584/57, 055 01 Margecany, podnikajúca pod obchodným menom: Lenka Fogarášová – LF Krajčírstvo, s
miestom podnikania: Jarná 584/57, 055 01 Margecany, IČO: 50591932, týmto v zmysle ustanovenia § 167l
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávka nasledovného veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Veriteľ:
Sídlo:

BENCONT COLLECTION, a.s.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

202,21 EUR
1
29.07.2020
neuplatnené
5
03.08.2020

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K060709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Zábražná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 1040/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
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Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/240/2020, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/240/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Milan Polončák, PhD.,Vojenská 12, 040 01 Košice, ako správca dlžníka Mária Zábražná, nar. 29.10.1947,
bytom Bernolákova 1040/4, 052 01 Spišská Nová Ves, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b)
ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške
350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú povinní zložiť na
účet č. SK29 1100 0000 005900264960.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K060710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Dupaľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 629/83, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/254/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/254/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Milan Polončák, PhD.,Vojenská 12, 040 01 Košice, ako správca dlžníka Mária Dupaľová, nar. 29.08.1959,
bytom Mierova 629/83, 072 22 Strážske, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,00 EUR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú povinní zložiť na účet č. SK29
1100 0000 005900264960.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K060711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Janov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 460/3, 055 64 Jaklovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/537/2019-S2184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/537/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Pihorňa., správca úpadcu: Tomáš Janov, nar.: 08.01.1987, bytom Kostolná 460/3, 055 64 Jaklovce, v
konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31Odk/537/2019 v zmysle §167n a § 167p a v zmysle
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ponúka v
II. kole verejného ponukového konania nasledovný súbor majetku
Položka č. 1
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Druh súpisnej zložky: Obchodný podiel v spoločnosti
Opis súpisnej zložky: obchodný podiel v spoločnosti iTechnologies s.r.o., IČO: 50137948 predmetné spoločnosti
nevlastnia žiaden majetok, sú pred výmazom z obchodného registra

Položka č. 2
Druh súpisnej zložky: Obchodný podiel v spoločnosti
Opis súpisnej zložky: obchodný podiel v spoločnosti Lapodom s.r.o., IČO: 46993622, spoločnosť nemá sídlo od
15.12.2014, predmetné spoločnosti nevlastnia žiaden majetok, sú pred výmazom z obchodného registra

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu. Bližšie informácie týkajúce sa
ponukového majetku si záujemca môže vyžiadať emailom office@akpihorna.sk

Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku na súbor majetku v
lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou 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.

Písomná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu;
2. označenie predmetu kúpy
3. návrh kúpnej ceny;
4. 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;
5. doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu;
6. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.

Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný v zmysle §167p uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z
ponúkanej ceny na účet IBAN: SK71 5600 0000 0070 0482 5001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. variabilný
symbol 9482018. Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
záväzných ponúk.

Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
sp. zn. 31Odk/537/2019/S1284 PK/II. - NEOTVÁRAŤ“.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
V Košiciach, dňa 03.08.2020
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Mgr. Peter Pihorňa - správca

K060712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čech Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zahájnická cesta 205 / 27, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/593/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/593/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Matej Čech, narodený: 10.04.1994, bytom:
Zahájnická cesta 205/27, 053 33 Nálepkovo - Zahájnica, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje doplnenie súpisu majetku
všeobecnej podstaty o nasledovnú súpisovú zložku majetku - peňažná pohľadávka – nespotrebované poistné
z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobeného prevádzkou motorového vozidla EČV GL
279 AR, číslo poistnej zmluvy 6581911570, uzatvorenej s KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group, IČO 00 585 441, v sume 34,91 EUR, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, dátum zapísania 28.7.2020,
dôvod zapísania § 167h ZKR, súpisová hodnota 34,91 EUR.

K060713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frederik Černický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biele Vody 213, 053 76 Mlynky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/206/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/206/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Frederik Černický, narodený: 10.05.1992, bytom: Biele Vody 213, 053
76 Mlynky, podnikajúci pod obchodným menom: Frederik Černický, s miestom podnikania: Biele Vody 213, 053
76 Mlynky, IČO: 50 504 967, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.05.2019, po tom, čo zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa
konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca
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K060714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Cerula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krupinská 2239/10, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1962
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/245/2020 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/245/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jozef Cerula, narodený: 14.03.1962, bytom: Krupinská 2239/10, 040 01 Košice
- Sever, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jantárová 30,
040 01 Košice, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň.
Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo
telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K060715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Cerula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krupinská 2239/10, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1962
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/245/2020 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/245/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jozef Cerula, narodený: 14.03.1962, bytom: Krupinská 2239/10, 040 01 Košice
- Sever, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania –
veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený
v ČSOB a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.
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K060716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žlebčíková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myslava 710, 040 16 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/131/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/131/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Alena Žlebčíková, rod. Matisová, narodená: 28.05.1971,
bytom: Myslava 710, 040 16 Košice, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K060717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 73 / 129, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/224/2020 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/224/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie o čísle účtu na účely popierania
JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587,
ako správca úpadcu: Gabriel Lukáč, narodený: 23.02.1957, bytom: P.O. Hviezdoslava 73/129, 079 01 Veľké
Kapušany, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK25 0200 0000 0026 9017 6351.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
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Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K060718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrinová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 9/31, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/180/2020 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/180/2020
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
Správca JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587 týmto ako správca dlžníka: Eva Uhrinová, narodená: 13.02.1963, bytom: Cukrovarská 9/31, 075
01 Trebišov (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 majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 135/2020 zo dňa
15.07.2020; 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.“
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K060719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čejka Zdeňek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenecká 147/83 83, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/214/2020 S1329
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
31OdK/214/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka Zdeněk Čejka , narodený: 13.01.1976, bytom:
Kamenecká 147/83, 076 31 Streda nad Bodrogom, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I č.
k.: 31OdK/214/2020,týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že konkurz sa končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Zdeněk Čejka , narodený: 13.01.1976,
bytom: Kamenecká 147/83, 076 31 Streda nad Bodrogom, zrušuje.
JUDr.Erika Šimová, správca

K060720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 3 / 0, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 853 020
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31
340 890
1. NEHNUTEĽNOSTI - POZEMKY
Poradov
Deň
Popis
Číslo listu
Spoluvlastníck
Dôvod Súpisová
é číslo
Druh
Výmer
Katastráln
Parcelov
zapísani
súpisove
Štát
Obec
vlastníctv
y podiel
zapísania hodnota
súpisove
pozemku a (m2)
e územie
é číslo
a do
j zložky
a
dlžníka
do súpisu majetku
j zložky
súpisu
ustanoveni
zastavan
Pozemok
Slovensk
e § 67
á plocha
Košice
Južné
261
1.1
- parcela
3360
á
6182
349/21
1/1
23.7.2020 odsek 1
a
- Juh
Mesto
105,60 €
"C"
republika
písmeno a)
nádvorie
ZKR
POZNÁMKA O SPORNOM ZÁPISE
OPIS DOTKNUTEJ SÚPISOVEJ ZLOŽKY: Súpisová zložka číslo 1.1
DÔVOD PRIPÍSANIA POZNÁMKY O SPORNOM ZÁPISE: Osoba v prospech, ktorej je pripísaná poznámka o spornom zápise si uplatňuje
vlastnícke právo k časti nehnuteľnosti, pričom vlastnícke právo podľa údajov katastra nehnuteľností svedčí v prospech úpadcu
DEŇ PRIPÍSANIA POZNÁMKY O SPORNOM ZÁPISE: 23.07.2020
NÁZOV OSOBY, V PROSPECH KTOREJ POCHYBNOSTI SPORNÉHO ZÁPISU SVEDČIA: Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s., so
sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36 211 541
ustanoveni
zastavan
Pozemok
Slovensk
e § 67
á plocha
Košice
Južné
404
1.2
- parcela
5202
á
6182
349/48
1/1
23.7.2020 odsek 1
a
- Juh
Mesto
247,42 €
"C"
republika
písmeno a)
nádvorie
ZKR
POZNÁMKA O SPORNOM ZÁPISE
OPIS DOTKNUTEJ SÚPISOVEJ ZLOŽKY: Súpisová zložka číslo 1.2
DÔVOD PRIPÍSANIA POZNÁMKY O SPORNOM ZÁPISE: Osoba v prospech, ktorej je pripísaná poznámka o spornom zápise si uplatňuje
vlastnícke právo k časti nehnuteľnosti, pričom vlastnícke právo podľa údajov katastra nehnuteľností svedčí v prospech úpadcu
DEŇ PRIPÍSANIA POZNÁMKY O SPORNOM ZÁPISE: 23.07.2020
NÁZOV OSOBY, V PROSPECH KTOREJ POCHYBNOSTI SPORNÉHO ZÁPISU SVEDČIA: Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s., so
sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36 211 541
ustanoveni
zastavan
Pozemok
Slovensk
e § 67
á plocha
Košice
Južné
26 852,26
1.3
- parcela
691
á
6182
349/52
1/1
23.7.2020 odsek 1
a
- Juh
Mesto
€
"C"
republika
písmeno a)
nádvorie
ZKR
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POZNÁMKA O SPORNOM ZÁPISE
OPIS DOTKNUTEJ SÚPISOVEJ ZLOŽKY: Súpisová zložka číslo 1.3
DÔVOD PRIPÍSANIA POZNÁMKY O SPORNOM ZÁPISE: Osoba v prospech, ktorej je pripísaná poznámka o spornom zápise si uplatňuje
vlastnícke právo k časti nehnuteľnosti, pričom vlastnícke právo podľa údajov katastra nehnuteľností svedčí v prospech úpadcu
DEŇ PRIPÍSANIA POZNÁMKY O SPORNOM ZÁPISE: 23.07.2020
NÁZOV OSOBY, V PROSPECH KTOREJ POCHYBNOSTI SPORNÉHO ZÁPISU SVEDČIA: Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s., so
sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36 211 541
Opis
zabezpečovacieho
Záložné právo prvé v poradí. Zmluva o zriadení záložného práva k Zmluve o úvere č. EUR 9/OAO_SR/2010 zo dňa
práva (súpisové
16.03.2010 a Zmluve o úvere č. EUR 1/KTK_SR/2010 zo dňa 16.03.2010, V 364/14
zložky číslo 1.1 až
číslo 1.3)
Podrobný opis a
výška
zabezpečenej
pohľadávky
Zmluva o úvere č. EUR 9/OAO_SR/2010 zo dňa 16.03.2010, Zmluva o úvere č. EUR 1/KTK_SR/2010 zo dňa 16.03.2010
(súpisové zložky
číslo 1.1 až číslo
1.3)
Zápis v zozname
5/1 - 5/4
pohľadávok
Označenie
zabezpečeného
Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890
veriteľa

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K060721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 3 / 0, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 853 020
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31
340 890
2. PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Poradové
Deň
Dôvod
Súpisová
číslo
Právny dôvod
Celková suma Mena
Dlžník
zapísania zapísania do
hodnota
súpisovej
vzniku
do súpisu
súpisu
majetku
zložky
spoločne a nerozdielne dlžník v prvom
rade: MOKRANCE STEEL MILLS a.s,
Nárok na vydanie
ustanovenie §
557.248,57 EUR s
so sídlom Jazerná 3, Košice, IČO: 36
557 248,57
2.1
EUR bezdôvodného
3.8.2020
67 odsek 1
príslušenstvom
850 161 a dlžník v druhom rade:
€
obohatenia
písmeno a) ZKR
Aksam Barakat, bytom Jesenského
28, 040 01 Košice
Nárok na
ustanovenie §
229.800.000,00 s
Aksam Barakat, Jesenského 28, 040
2.2
HUF zaplatenie kúpnej
3.8.2020
67 odsek 1
1,00 €
príslušenstvom
01 Košice
ceny
písmeno a) ZKR

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K060722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varovecká 156/27, 044 31 Družstevná pri Hornáde
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1964
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/26OdK/1897/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/187/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/187/2020 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Jozef Horvát, nar. 08.02.1964, bytom Varovecká 156/27, 044 31 Družstevná pri Hornáde,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Horvát ml., s miestom podnikania Varovecká 156/27, 044 31
Družstevná pri Hornáde, IČO: 51 003 449, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 22.11.2017, podľa ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Košiciach dňa 03.08.2020
JUDr. Jana Závodská, správca

K060723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyril Havrila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovište 437, 072 04 Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.2020
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/254/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/254/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/254/2020 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Cyril Havrila, nar. 04.07.1956, bytom Trhovište 437, 072 04 Trhovište, podľa ust. § 32
ods. 7 písm. b) v spojení s ust. § 167l ods. 5 Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom
číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania prihlásených pohľadávok iných veriteľov. Kauciu
je možné zložiť na účet IBAN: SK86 1111 0000 0001 0068 3013. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť:
3002542020.
V Košiciach 03.08.2020
JUDr. Jana Závodská, správca

K060724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyril Havrila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovište 437, 072 04 Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/254/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/254/2020 JUDr. Jana Závodská, správca
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navrhovateľa – dlžnika: Cyril Havrila nar. 04. 07.1956, bytom Trhovište 437, 072 04 Trhovište, podľa ust. § 85
ods. 2) Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Floriánska 19, 040
01 Košice v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 7.30 hod. do 13.30 hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu , je možné podávať počas mimoriadnej situácie len
písomne na uvedenej adrese alebo elektronicky na mailovej adrese: zavodskajana.ak@gmail.com
V Košiciach dňa 03. 08.2020
JUDr. Jana Závodská, správca

K060725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 15, 072 34 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/255/2020 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/255/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dominika Cukerová, správca dlžníka Ján Jankovič, narodený 15.10.1981, bytom Lúčky 15, 072 34 Lúčky,
podnikajúci pod obchodným menom Ján Jankovič SHR, s miestom podnikania: Lúčky 15, 072 34 Lúčky, IČO:
35 544 830 s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, oznamuje veriteľom dlžníka a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice, v
pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 12.00 hod. a od 13.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne v kancelárii správcu alebo e-mailom na
cukerova.spravca@gmail.com.
JUDr. Dominika Cukerová, správca

K060726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 15, 072 34 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/255/2020 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/255/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Dominika Cukerová, so sídlom správcovskej kancelárie Murgašova 3, 040 01
Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1972,
správca dlžníka Ján Jankovič, narodený 15.10.1981, bytom Lúčky 15, 072 34 Lúčky, podnikajúci pod obchodným
menom Ján Jankovič SHR, s miestom podnikania: Lúčky 15, 072 34 Lúčky, IČO: 35 544 830 s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo
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výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom veriteľom prihlásenej pohľadávky do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Číslo účtu - IBAN: SK70 8330 0000 0027 0175 7099 a je vedený v Fio
banka, a.s.. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
JUDr. Dominika Cukerová, správca

K060727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Gornická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 185, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/70/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/70/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Ildikó Gornická, nar.: 24.5.1969, bytom Hlavná 185, 076 33 Slovenské
Nové Mesto, podnikajúca pod obchodným menom: Ildikó Gornická – VLASOVÉ ŠTÚDIO ANJELIK, s miestom
podnikania: Škultétyho 1921/6, 075 01 Trebišov, IČO: 44862792 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
15.7.2011, potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach 3.8.2020
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K060728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Šolc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Folkmar 214, 055 51 Veľký Folkmar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.1.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/291/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/291/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku

1. Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/291/2019 zo dňa 20.11.2019 v právnej veci navrhovateľa:
Lukáš Šolc, narodený: 1.1.1992, bytom: Veľký Folkmar 214, 055 51 Veľký Folkmar, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Jarmila Zvarová, zapísaná v zozname správcov MS
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SR pod č. 1375, so sídlom kancelárie, Nerudova 14, 040 01 Košice.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu bol v Obchodnom vestníku č. 34/2020 zo dňa 19.2.2020
zverejnený súpis všeobecnej podstaty a v Obchodnom vestníku č. 34/2020 zo dňa 19.2.2020 bolo vyhlásené 1.
kolo ponukového konania, do ktorého sa prihlásili 3 uchádzači. Jeden uchádzač splnil všetky podmienky
ponukového konania a ako úspešnému záujemcovi mu bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy. Rozhodnutím
Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, zo dňa 2.6.2020, V 4519/2020 bol povolený vklad do katastra
nehnuteľností. V Obchodnom vestníku
č. 125/2020 zo dňa 1.7.2020 bolo zverejnené Oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Námietky v lehote do 30 dní od do dňa zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate vznesené neboli.

1. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty.
·

Príjem zo speňaženia nehnuteľností: 2 266,88 €

Rozvrhu výťažku predstavuje sumu 2 266,88, €.

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
· Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podľa ust. § 20 ods. 1 písm. vyhlášky č. 665/2005
Z.z..............................................................................................................317,36 €
· Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z.z. od
12/2019 -06/2020...........................................................................210,00 €
1. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
· Súdny poplatok 1,2% z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu............................27,20 €
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 1 712,32 €
·
·

Príjem do podstaty z výťažku......................................................................................2 266,88 €
Náklady konkurzu.......................................................................................................... 554,56 €

Spolu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov.......................................1 712,32 €

1. Konečný rozvrh výťažku
Po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate sa zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených
veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.

P.č. Veriteľ
1.
2.
3.

Prihlásená
v€
v 92,94

SR-Krajský
súd
Bratislave
Prima banka Slovensko, 87,88
a.s.
Slovenská konsolidačná, 20,00
a.s.
SPOLU
200,82

pohľadávka Dátum
prihlásenia
7.12.2019

Zistená pohľadávka v %
podiel
€
veriteľa
92,94
100

uspokojenia Suma
€
92,94

16.12.2019

87,88

100

87,88

20.12.2019

20,00

100

20,00

200,82
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V Košiciach 3.8.2020
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K060729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RETOP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 311
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s uložením
záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 23.03.2020, ktorým zabezpečený veriteľ uložil správcovi
pokyn, aby speňažil majetok úpadcu RETOP s.r.o., so sídlom Thurzova 6, 040 01 Košice, IČO: 31 709 311 v
súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja časti
podniku úpadcu

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne zmluvou o predaji časti podniku prevedená časť podniku úpadcu,
b) časť podniku úpadcu (ďalej len „časť podniku“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho
podnikania. V zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou
všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k časti podniku podľa bodu 1 písm. c). Zo záväzkov
súvisiacich s podnikom na kupujúceho prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním
úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu a nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených v
zmluve,
c) majetok patriaci k časti podniku úpadcu tvorí súbor nehnuteľných vecí, a to súpisové zložky č. 1 – 30,
zapísaných v súpise oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 85/2019 zo dňa 03.05.2019 pod
položkou K037124, ktoré nehnueľnosti sú bližšie špecifikované ako:
LV č. 786, vedené Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor
·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 21318 m2, parc. č. 2343/1

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 758 m2, parc. č. 2343/4

·

druh pozemku – orná pôda, o výmere 4953 m2, parc. č. 2343/6
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

471

Obchodný vestník 151/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.08.2020

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 102 m2, parc. č. 2343/7

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 57 m2, parc. č. 2343/8

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 428 m2, parc. č. 2343/9

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 653 m2, parc. č. 2343/10

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 335 m2, parc. č. 2343/11

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 211 m2, parc. č. 2343/32

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 788 m2, parc. č. 2343/33

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 805 m2, parc. č. 2343/34

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 629 m2, parc. č. 2343/35

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 816 m2, parc. č. 2343/38

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 68 m2, parc. č. 2343/39

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 965 m2, parc. č. 2343/41

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 656 m2, parc. č. 2343/42

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 164 m2, parc. č. 2343/43

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 81 m2, parc. č. 2343/44

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 692 m2, parc. č. 2343/145

·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2, parc. č. 2343/178

·

stavba - budova so súp. č. 580, postavená na parc. č. 2343/9

·

stavba - obilný dom bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/4

·

stavba - sociálne zariadenie bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/7

·

stavba - vrátnica bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/8

·

stavba - sklad str. technického náradia bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/32

·

stavba - sklad obilia bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/33

·

stavba - sklad obilia bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/34

·

stavba - sklad - stará PÚO bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/38

·

stavba - trafostanica bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/39

·

stavba - hangár - sklad bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/45

Uvedené tvorí prílohu č. 1 záväzných podmienok ponukového konania.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
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2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva d) záujemca
nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 200,00 EUR + DPH, ktorý uhradí
k rukám správcu alebo v prospech účtu IBAN č. SK40 1111 0000 0015 8231 8004 vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. za každý jednotlivý výtlačok záväzných podmienok ponukového konania, spolu
so Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu (Príloha č. 1) s návrhom Zmluvy o predaji časti podniku (Príloha
č. 2), ktorej obsah bude možné zmeniť len so súhlasom správcu a Dohodou o zmluvnej pokute (Príloha č. 3).
b) ponuku záujemca predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu sídla správcu: Námestie
SNP 14, 811 06 Bratislava, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
26K/24/2018 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 30. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto
kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 30. deň pripadne na deň pracovného voľna za
30. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
c) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 písm. c) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
d) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o predaji podniku. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu 2.2 písm.
a) a zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 20.000,00 EUR záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na
účte IBAN č. SK40 1111 0000 0015 8231 8004 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb), spolu s kontaktnými
údajmi a označením e-mailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy – „ČASŤ PODNIKU ÚPADCU RETOP s.r.o.“
c) návrh kúpnej ceny v eurách bez DPH (predaj podniku je podľa ust. § 10 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
oslobodený od DPH) za odkúpenie časti podniku. Kúpna cena za speňaženie podniku zahŕňa súbor všetkých
nehnuteľných vecí, pohľadávok (ak vznikli v súvislosti s podnikom), práv a iných majetkových hodnôt, a to výlučne
súpisových zložiek č. č. 1 – 30 zapísaných v súpise oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č.
85/2019 zo dňa 03.05.2019 pod položkou K037124
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 3 mesiace v čase
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doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o poukázaní sumy vo výške 20.000,00 EUR ako finančnej zábezpeky za predaj časti podniku úpadcu
na účet IBAN č. SK40 1111 0000 0015 8231 8004 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ichpodpísané
oprávnenou osobou
g) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradenú
zálohu na kúpnu cenu, ktorá predstavuje sumu vo výške 20.000,00 EUR.
h) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom, ktoré znenie dohody zašle správca na žiadosť záujemcu v
elektronickej podobe
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v
lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné
nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, v návrhu Zmluvy o predaji časti podniku predloženej správcom a ak súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schváli zabezpečený veriteľ v súlade s uložením záväzného
pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 23.03.2020.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 15 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji časti
podniku za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za časť podniku najneskôr do dňa
podpisu Zmluvy o predaji časti podniku so správcom, a to najneskôr do 15 dní od vyzvania víťazného záujemcu
na uzatvorenie Zmluvy o predaji časti podniku.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 20.000,00 EUR najneskôr do 15
dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji časti podniku v lehote určenej správcom,
alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči
takémuto záujemcovi vo výške 20.000,00 EUR v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového
konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Bratislave dňa, 03.08.2020
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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